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 المحور األول

 المصرية الخارجيةالسياسة تطورات 

 

)بوابة  وأخرى للعائدين لمقر الديوان للخارج.شكري يعتمد حركة تنقالت واسعة من مختلف الدرجات 

 األهرام(

 ىوحتصدرت تغييرات الحركة الدبلوماسية بصورة رسمية، والتي ضمت نقل عدد كبير من مختلف الدرجات ما بين وزير مفوض 

الخارجية وهي الحركة التي أعدها وزير  ملحق دبلوماسي لاللتحاق بسفارات مصر بالخارج، ونقل نظرائهم إلي داخل ديوان وزارة

وضمت الحركة نقل السفير محمود عامر من قنصلية نيويورك إلي ديوان عام الوزارة،  الخارجية سامح شكري واعتمدها السيسي.

ا، كما ضمت نقل ملحًقا دبلوماسًي 02سكرتيًرا ثالث،  00سكرتيًرا ثاني و 01سكرتيًرا أول، و 62مستشاًرا، و 62وزراء مفوضين  01ونحو 

 سفارات مصر بالخارج. إلىمن مختلف الدرجات  061اثنين من الوزراء المفوضين ونحو 

 

)موقع  السفارة المصرية في روما تتابع باهتمام حادث وفاة المواطن محمد باهر صبحي في مدينة نابولي

 وزارة الخارجية المصرية(

ما تلقت إخطارا بالعثور على جثمان المواطن محمد باهر صبحي صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن السفارة المصرية في رو

 ر أولية لكدمات على الرأس والفك.إبراهيم على ملقا على شريط القطار في مدينة نابولي االيطالية مع وجود مظاه

 

 ةيوزارة الخارجية تتابع إجراءات التعرف على جثامين المصريين الذين لقوا حتفهم في مدينة بني وليد الليب

 )موقع وزارة الخارجية المصرية(

القاهرة نظرا لألوضاع االمنيه غير المستقرة، التعرف على هوية  تتابع السفارة المصرية في طرابلس، والتي تمارس عملها من

المصريين الذين لقوا مصرعهم خالل اشتباكات مع عناصر التهريب في ليبيا في األيام القليلة الماضية، تمهيدا الستكمال إجراءات 

 إعادتهم ألرض الوطن.

 

 )األهرام( الوطنية فى المنطقة من تبعات سقوط الدولالسيسي يلتقي بأعضاء من الكونجرس ويحذر 

توليه مصر لتطوير عالقاتها اإلستراتيجية بالواليات المتحدة وتعزيز مسيرة التعاون الممتدة  الذياالهتمام  على أكد السيسى

بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة، السيما فى ضوء التحديات التى تشهدها المنطقة فى الوقت الراهن، وعلى رأسها 

جنة األمن س األمريكى برئاسة النائب مايكل ماكول رئيس لمن أعضاء الكونجر وفدبـ خالل لقائه حذر و تزايد خطر اإلرهاب.

 من تبعات سقوط الدول الوطنية في منطقة الشرق األوسط.الداخلى بمجلس النواب 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/954943.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/954943.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/954943.aspx
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=58a27755-9fd9-4289-81cc-1cdf745377de
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=58a27755-9fd9-4289-81cc-1cdf745377de
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=58a27755-9fd9-4289-81cc-1cdf745377de
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=999f7e84-e0c2-40bc-918d-fb8c39290322
http://www.ahram.org.eg/News/171892/25/508738/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9--%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/171892/25/508738/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9--%D8%A7.aspx
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 )األهرام(السيسي يستقبل سفير األمارات في القاهرة 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية  تحت قيادةأشاد السيسى بالعالقات الوطيدة التى تجمع بين مصر واإلمارات 

 أمس السفير محمد جاء ذلك خالل استقباله المتحدة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء.

 بن نخيرة الظاهرى سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة بالقاهرة، وذلك بمناسبة اختتام مهام عمله.

 

 )األهرام( وزير االقتصاد اإلماراتى: السوق المصرية تطرح فرصا سياحية واعدة

بحث سلطان المنصورى وزير االقتصاد اإلماراتى مع طارق قابيل وزير التجارة والصناعة سبل توطيد وتطوير الشراكات االقتصادية 

 دفع العالقاتالقائمة بين البلدين وخطوات تذليل مختلف التحديات والمعوقات أمام المستثمرين ورجال األعمال بما يسهم فى 

حيث استعرض قابيل مستجدات األوضاع  دبيعقد بين الجانبين فى امارة  الذيجاء ذلك خالل االجتماع  االقتصادية والتجارية.

 .االقتصادية فى مصر والخطوات التى تتخذها الحكومة على المديين القصير والطويل

 

 )اليوم السابع( الصحفيين وزير الخارجية األمريكى: علينا التصدى لكل من يحاول إرهاب

دعا وزير الخارجية األمريكى جون كيرى، للتصدى لمن يحاول إرهاب أو تخويف الصحفيين، مؤكًدا أن كشف الحقائق ليس عماًل 

مًيا بل هو وسام شرف وخدمة للشعب. ونقل الحساب الرسمى لوزارة الخارجية األمريكية على موقع التواصل االجتماعى إجرا

"تويتر"، اليوم الثالثاء، عن كيرى قوله: علينا التصدى لكل من يحاول إرهاب أو تخويف الصحفيين ألن كشف الحقائق ليس عمال 

 ."إجراميا بل هو وسام شرف وخدمة للشعب

 

 )الوطن( مجلس الوزراء السعودي يوافق على اتفاقية "تيران وصنافير"

وقال المجلس في  .اطلع مجلس الوزراء السعودي، اليوم االثنين، على ما توصل له مجلس الشورى بشأن الحدود البحرّية مع مصر

/ 22، إّنه "بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم )عبد العزيزبيان، اليوم بعد اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن 

( قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، 44

 .بمدينة القاهرة" الموقع عليها

 

 

 صرالعربية()م قيادي بفتح: ننسق أمنًيا مع إسرائيل وقريًبا لقاء مصيري بحماس

االتصاالت مع القاهرة لم تنقطع وهي متواصلة بخصوص ملف أن -فتحسر المجلس الثوري لحركة  أمين-مقبولأكد أمين 

المصالحة وعرضت علينا القاهرة أكثر من مرة تسلم حرس الرئاسة الفلسطيني معبر رفح إال أن حركة حماس رفضت، فالقاهرة 

الفلسطينية وال يمكن االستغناء عنه على اإلطالق ومن هنا نوجه رسالة للعالم أجمع وللدول دورها محوري في ملف المصالحة 

العربية أن يساندوا التحركات الفلسطينية في كل المحافل الدولية من أجل تعرية حكومة االحتالل وعزلها على الصعيد الدولي 

 ي.وبدون ذلك ستواصل حكومة االحتالل عدوانها على الشعب الفلسطين

 

http://www.ahram.org.eg/News/171892/136/508690/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/171892/136/508690/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/171892/5/508696/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A7-%D8%B3%D9%8A.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/171892/5/508696/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A7-%D8%B3%D9%8A.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/5/3/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%89--%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%89-%D9%84%D9%83%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD/2702661
https://www.youm7.com/story/2016/5/3/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%89--%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%89-%D9%84%D9%83%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD/2702661
http://www.elwatannews.com/news/details/1142669
http://www.elwatannews.com/news/details/1142669
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/1043675-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%86%D9%86%D8%B3%D9%82-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية

 الرئاسة المصرية:

 )بوابة األخبار( االثنين وعباس. السيسي بين «فلسطينية- مصرية» قمة

مايو، أن الرئيس محمود  4أعلن سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكي، الثالثاء 

السيسي االثنين المقبل؛ لبحث أخر التطورات  عباس سيصل إلى القاهرة األحد المقبل، في زيارة تستمر لمدة يومين، وذلك للقاء

  .الراهنة في فلسطين

 

 )بوابة األهرام( قرار جمهوري ببعض التعيينات بهيئة النيابة اإلدارية

نشر فى الجريدة الرسمية  الذيحمل القرار الجمهورى  السيسي، قرارا جمهوريا، ببعض التعيينات بهيئة النيابة اإلدارية. أصدر

 .6102لسنة  026اليوم رقم 

 

 الحكومة المصرية:

 )اليوم السابع( األمن واالقتصاد ملفيبدءاجتماع الحكومة األسبوعى برئاسة شريف إسماعيل لمناقشة 

بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة األسبوعى برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، لمناقشة الملفات األمنية 

 قارير الوزراء المختلفة واستكمال مناقشة مشروع قانون الصحافة واإلعالم.واالقتصادية وت

 

 )بوابة األخبار( التعليم تطوير خطط يبحث الوزراء رئيس

حضر االجتماع د.سحر نصر وزيرة  عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إجتماعًا لبحث خطط تطوير التعليم.

التعاون الدولي، د. ميرفت الديب عضو المجلس االستشاري لكبار علماء وخبراء مصر واستشاري وحدة شهادة النيل الدولية، ود. 

 ي مدير وحدة شهادة النيل الدولية بصندوق تطوير التعليم.سالفة جويل

 

 )اليوم السابع( "وزيرة التعاون الدولى: "قضية ريجينى لم تؤثر على عالقاتنا مع األوروبيين

قالت وزيرة التعاون الدولى سحر نصر، أن قضية الشاب اإليطالى "ريجينى" لم تؤثر سلبًا على التعاون مع الجانب األوروبى، ولم 

  .أى نقاش بيننا، مؤكدة أن سفير االتحاد األوروبى أكد أن القضية لن تؤثر على التعاون مع مصرتطرح القضية فى 

 

 )اليوم السابع( مليار جنيه 691مليار دوالر وفوائد الديون  44التجارى يبلغ  المالية: العجزوزير 

 691مليار دوالر، مشيًرا إلى أن الفوائد على الديون وصل إلى  44قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن حجم العجز التجارى وصل إلى 

 .%91مليار جنيه، أى بنحو  409دل مليار جنيه، وسيقابله عجز فى الموازنة المقبلة بمع

 

http://akhbarelyom.com/article/57290343469174fd54693c58/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-1462305603
http://akhbarelyom.com/article/57290343469174fd54693c58/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-1462305603
http://gate.ahram.org.eg/News/954852.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/954852.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/5/4/%D8%A8%D8%AF%D8%A1%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%81%D9%89-/2703120
https://www.youm7.com/story/2016/5/4/%D8%A8%D8%AF%D8%A1%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%81%D9%89-/2703120
http://akhbarelyom.com/article/572894fa9e7873b355e9fe33/%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%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-1462277370
http://akhbarelyom.com/article/572894fa9e7873b355e9fe33/%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%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-1462277370
https://www.youm7.com/story/2016/5/4/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89--%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84/2702825
https://www.youm7.com/story/2016/5/4/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89--%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84/2702825
https://www.youm7.com/story/2016/5/3/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D9%84%D8%BA-45-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86/2702748
https://www.youm7.com/story/2016/5/3/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D9%84%D8%BA-45-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86/2702748
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 :البرلمان المصري

 )بوابة األهرام( رئيس "النواب" المصري يلقي كلمة بعنوان رسالة تضامن أمام البرلمان اإلفريقي

 اإلفريقيألقي الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، كلمة مصر في افتتاح أعمال الدورة البرلمانية الجديدة للبرلمان 

وجاءت كلمته عبارة عن "رسالة تضامن" مع البرلمان اإلفريقي، أكد فيها على االنتماء المصري إلفريقيا، والدور  بجنوب إفريقيا.

 الكبير الذي قامت به مصر تجاه دول القارة، سواء في مرحلة التحرر من االستعمار، أو في مرحلة التنمية.

 

 )مصر العربية( عالميا"الداخلية" تضر بسمعة مصر  نواب:

 4أول أيام العمل الرسمية للجان النوعية بالبرلمان، حيث عقدت  علىطغت واقعة إقتحام قوات األمن لمقر نقابة الصحفيين 

 آخرين. 01منهم إجتماعات اليوم وتنعقد غدا 

 

 ابإيطالي مصري شاب مقتل غموض لكشف للبرلمان الخارجية وزير باستدعاء يطالب علي الرحيم عبدالنائب 

 )بوابة األخبار(

لنائب انتقد عبد الرحيم علي عضو مجلس النواب أداء وزارة الخارجية فيما يتعلق بحوادث مقتل المصريين بالخارج وطالب ا

وزير الخارجية للبرلمان لسؤاله عن مالبسات مقتل المواطن محمد باهر صبحي الذي تم العثور شكري باستدعاء السفير سامح 

 .ثته وبها أثار تعذيب في مدينة نابولي اإليطاليةعلى ج

 تصريحات:

 )اليوم السابع(نقيب الصحفيين يدعو أعضاء الجمعية العمومية للدفاع عن كرامة النقابة 

والحفاظ دعا يحيى قالش نقيب الصحفيين، أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة فى اجتماع اليوم دفاعا عن كرامة النقابة 

ضغوط ". وقال " إن اجتماع "عمومية الصحفيين" سيسبقه اجتماع لمجلس النقابة برؤساء تحرير  ألي"لن ننجر متابعا:، عليها

 .، موضحا أن الجمعية العمومية هى صاحبة القرار فى كل ما يجب اتخاذهوالحزبية والخاصةالصحف القومية 

 

 )اليوم السابع( معى كمجرم على هوى مصر": اليليق بمؤسسات الدولة أن تتعامل“لـ نقيب الصحفيين 

أبدى يحيى قالش، نقيب الصحفيين، استيائه من تعامل مؤسسات الدولة معه وكأنه مجرم، متسائال:" هل يليق بمؤسسات 

وإذا كنتم تريدون إرسال رسالة،  شيء.أى  نفسيأنا ال أخشى على  مجرم.يادية فى البلد أن تتعامل مع النقيب كأنه قانونية وس

  ."إلى اهلل، وال أريد إال مصلحة النقابة والبلد أمريفالرسالة ضلت الطريق ألن 

 

 )اليوم السابع(ما ستعلن عنه "عمومية الصحفيين" عبد الرحيم على: ملتزم ب

أعلن الكاتب الصحفي عبد الرحيم على، عضو نقابة الصحفيين وعضو مجلس النواب، أنه ملتزم بما ستعلن عنه الجمعية 

على"، فى بيان له، أنه يتمنى أن يصل العقالء فى الدولة المصرية والجماعة الصحفية العمومية للنقابة اليوم االربعاء. وأضاف "

إلى حل سواء لألزمة يحفظ للنقابة كرامتها وللدولة وحدتها، وأن يبتعد أعضاء الجمعية العمومية عن أى تسييس لألزمة يفقد 

 .النقابة وحدتها

http://gate.ahram.org.eg/News/954851.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/954851.aspx
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1043591-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1043591-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7
http://akhbarelyom.com/article/5728a2369e78734c5beaa532/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%BA%D9%85%D9%88%D8%B6-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-1462280758
https://www.youm7.com/story/2016/5/4/%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84/2703024
https://www.youm7.com/story/2016/5/4/%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84/2703024
https://www.youm7.com/story/2016/5/3/%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%80%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84/2702766
https://www.youm7.com/story/2016/5/3/%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%80%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84/2702766
https://www.youm7.com/story/2016/5/4/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89---%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/2702891
https://www.youm7.com/story/2016/5/4/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89---%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/2702891
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 )المصري اليوم( «إسعاد المصريين» لـساويرس يشّكل فريقًا لتلقي مقترحات من المواطنين 

 .إنه سيشكل فريق عمل لتلقي اقتراحات من المواطنين، والعمل عليها، إلسعاد المصريين ساويرس،قال رجل األعمال، نجيب 

ياال نطلع بأفكار واقتراحات تفرح التسعين مليون »اليوم الثالثاء:  ،«تويتر»، في تغريدة على حسابه بموقع «ساويرس»وكتب 

 .«هكون فريق عمل يلم االقتراحات الجادة، ونشوف نعملها إزاي مع بعض»وأضاف:  «.مصري كلهم، ونرفع روحنا المعنوية

 

 )الوطن( جمال عبد الرحيم: ال بديل عن إقالة وزير الداخلية

قال وكيل عام نقابة الصحفيين جمال عبد الرحيم، إّنه ال صوت َيعلو فوق صوت الجمعية العمومية التي ستنعقد اليوم، لبحث 

ج "ساعة من مصر"، المذاع على قناة "الغد" وأضاف عبد الرحيم، خالل لقائه ببرنام أزمة اقتحام النقابة مع وزارة الداخلية.

 اإلخبارية، مع اإلعالمي خالد عاشور، أّنه: "ال بديل عن مسألة إقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، هذا المطلب ليس مبالًغا

 فيه، ألّن اقتحام النقابة أمر غير مسبوق في تاريخها".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/941278
http://www.almasryalyoum.com/news/details/941278
http://www.elwatannews.com/news/details/1146566
http://www.elwatannews.com/news/details/1146566
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 المحور الثالث

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-0

 (رصد) أقالم الصحفيين تصمد تجاه األمن لليوم الثالث على التوالي

يواصل الصحفيون المعتصمون بنقابة الصحفيين لليوم الثالث على التوالي اعتصامهم في تحٍد واضح للقيود التي يحاول األمن 

 فرضها عليهم لمحاولة إثنائهم عن قرار االعتصام ومطالباتهم بإقالة وزير الداخلية واإلفراج عن الصحفيين المعتقلين. 

 (بوابة االخبار) «المحلي»ثار ومحافظ البحيرة احتجاجا على إهمال األهالي يحاصرون وزيرا الثقافة واآل

حاصر المئات من أهالي مدينة رشيد بمحافظة البحيرة حلمي النمنم وزير الثقافة، ووزير اآلثار د.خالد العناني، ومحافظ البحيرة 

وفرضت قوات  بعد أن أغرقته المياه الجوفية د.محمد سلطان، للمطالبة بسرعة ترميم مسجد المحلي األثري وإنقاذه من االنهيار

 الشرطة كردونا أمنيا حول الوزراء واللجنة المصاحبة لهما، ونجحت القوات من إخراجهما من مسجد المحلي بعد محاصرة األهالي له.

 

 قضايا المجتمع-6

 قتصاداأل

   (بوابة االخبار) مليار دوالر 40بـ خورشيد: نستهدف جذب استثمارات أجنبية 

مليار  04إلى  01عرضت داليا خورشيد، وزيرة االستثمار، خطة الوزارة التي تستهدف جذب استثمارات خارجية مباشرة تتراوح ما بين 

رشيد، خالل اجتماع اللجنة الوزارية االقتصادية برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس وأشارت خو 6102دوالر حتى نهاية عام 

 سنوات. 4إلى  4مايو، إلى تقديم برنامج لجذب االستثمار غير المباشر يتم تنفيذه من  4مجلس الوزراء، الثالثاء 

 (  بوابة االخبار) أشهر 9 خالل والمغرب مصر بين التجاري التبادل حجم دوالر مليون 424

ولى من مليون دوالر خالل الشهور التسعة األ 424قال جهاز التمثيل التجاري، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب بلغ نحو 

مليون  694وأوضح تقرير أصدره جهاز التمثيل التجاري الثالثاء أن الصادرات المصرية للمغرب بلغت قيمتها  6104العام الماضي 

 .مليون دوالر خالل الفترة المذكورة 029دوالر، فيما بلغ حجم الواردات 

 (  بوابة االخبار) التعامالت بختام لمؤشراتها جماعي وتراجع جنيه مليار 9.4 تخسر البورصة

ثالثاء مدفوعة بعمليات بيع مكثفة من قبل سجلت مؤشرات البورصة تراجعات جماعية حادة في ختام تعامالت اليوم ال

يأتي ذلك بالتزامن مع إعالن هيئة الرقابة المالية تحريك دعاوى قضائية ضد أكثر من  المؤسسات وصناديق االستثمار المحلية

 .مضاربا بالبورصة للنيابة بتهمة التالعب، وغياب األنباء اإليجابية الجديدة  41

 (  بوابة االخبار) للمرة الثانية السوداء.بالسوق  جنيه 00 الـ حاجز يتخطى الدوالر سعر

، بزيادة بلغت 6102مايو  4مفاجىء في منتصف تعامالت اليوم الثالثاء  "، بشكلارتفعت أسعار الدوالر بالسوق الموازية " السوداء

على الرغم وذلك  للبيع جنيه 00و 01.94للشراء، و جنيه 01.21و 01.14قرًشا، وسجل سعر الدوالر في السوق السوداء نحو  61نحو 

 مليون دوالر بالبنوك. 061من عطاء البنك المركزي والذي ضخ فيه 

http://rassd.com/185416.htm
http://rassd.com/185416.htm
http://akhbarelyom.com/article/5728de2e9e7873a575a5555c/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%B5%D9%88%D8%B1-1462296110
http://akhbarelyom.com/article/5728de2e9e7873a575a5555c/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%B5%D9%88%D8%B1-1462296110
http://akhbarelyom.com/article/572993da9e7873a143452f27/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8015-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-1462342618
http://akhbarelyom.com/article/572993da9e7873a143452f27/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8015-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-1462342618
http://akhbarelyom.com/article/5728ae179e7873575feaa532/484-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-9-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-1462283799
http://akhbarelyom.com/article/5728ae179e7873575feaa532/484-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-9-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-1462283799
http://akhbarelyom.com/article/5728a823469174682ceaa532/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-9-4-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-1462282275
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 (  جريدة االهرام) لم نتلق ودائع من دول شقيقة حتى اآلن كزي:بالمرمصدر مسئول 

وقال  اآلن حتىكشف مصدر مسئول بالبنك المركزي عن عدم تلقي البنك المركزي تحويالت أو ودائع دوالرية من الدول الشقيقة 

 4عن ضخ  أعلنوكان الشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابوظبي  ه التحويالت خالل االيام المقبلةالمصدر إنه ينتظر ان تتم هذ

 تنموية.مليار دوالر وديعة بالبنك المركزي ومثلهما استثمارات في مشروعات  6مليارات دوالر الي مصر منها 

 (بوابة االهرام) ٪.٨ز والتموين بالموازنة الجديدة والدين العام يقفز إلى لخبلدعم مليار جنيه  ٥.٨٤الجارحي: 

مليار جنيه  ٥.٨٤قال وزير المالية عمرو الجارحي دعم المواد التموينية والخبز قفز في مشروع موازنة العام المالي المقبل ليبلغ 

 ٥٤مليار جنيه، و ٥٤مليار جنيه، مقابل مستهدف سابق قيمته  ٤٨٥يمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادته بقيمة بعد تعل

 مليار جنيه في الموازنة الحالية.

 (الوطن) والبنوك األكثر سدادا اإلقرارات.مليار جنيه حصيلة الضرائب في آخر أيام  644

شهدت مأموريات الضرائب، اليوم، زحاًما شديًدا خالل الساعات األخيرة لموسم تقديم اإلقرارات الضريبية لألشخاص االعتبارية 

  مليار جنيه. 644ليو الماضي حتى أمس، تجاوزت وقال المسؤول لـ"الوطن"، إن إجمالي الحصيلة الضريبية منذ بداية يو "الشركات

 (اليوم السابع) كورية تزور مصر لبحث فرص االستثمار أبرزها هيونداى وسامسونج شركة75-

شركة كورية مصر، غدا الخميس، لبحث فرص االستثمار، ويضم الوفد كبرى شركات االستثمار فى كوريا الجنوبية،  14يزور وفد من 

 .ات وفرعها للهندسة والتشييد، وسامسونج، وجى إس لإلنشاءات، ودوسان ولوتى ودايوومن بينها هيونداى للسيار

 (اليوم السابع) مليار جنيه 691مليار دوالر وفوائد الديون  44التجارى يبلغ  المالية: العجزوزير 

 691مليار دوالر، مشيًرا إلى أن الفوائد على الديون وصل إلى  44قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن حجم العجز التجارى وصل إلى 

، ويعد هذا الرقم ضخًما للغاية، ويعود %91مليار جنيه، أى بنحو  409وسيقابله عجز فى الموازنة المقبلة بمعدل  مليار جنيه،

 .ذلك لعدة أسباب منها زيادة معدل التضخم

 (عربي الجديدال) جنيه زيادة في أسعار الحديد بسبب أزمة الدوالر 0611مصر.

جنيه  2611جنيه للطن، بداية الشهر الجاري، ليقفز سعر الحديد إلى  0611و 0111رفعت مصانع الحديد المصرية األسعار بما بين 

 جنيها، الشهر الماضي، مرجعة هذه الزيادات إلى ارتفاع سعر الدوالر ونقص إمدادات الغاز الموجهة للمصانع. 4111للطن الواحد من 

 الصحه

 (اليوم السابع) 6104حالة بالتيفود خالل  246آالف و 4الصحة" تعلن إصابة "

. وقال الدكتور خالد 6104حالة خالل عام  246آالف و 4أكدت وزارة الصحة والسكان، أن إجمالى عدد الحاالت المصابة بمرض التيفود 

مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة فى تصريحات، لـ " اليوم السابع"، أن العدوى تأتى عن طريق براز الشخص المصاب والمواد 

 .البكتيريةات الغذائية الملوثة بالمسبب

 االعالم

 (الشروق) «الصحفيين»في تعاملها مع أزمة « مرعوبة وخائفة ومتوترة»إبراهيم عيسى: الدولة 

 تعامل مؤسسات الدولة مع األزمة المندلعة حالًيا بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخليةانتقد اإلعالمي إبراهيم عيسى، طريقة 

البلطجية المتخفيين تحت ثياب الشرف، والذين يتم استدعائهم لالحتكاك والتحرش »إن  «مع إبراهيم عيسى»ال في برنامجه وق

 «.وبعمق ، واليوم عادوا6114بالصحفيين والصحفيات أمور تعودنا عليها منذ عام 

http://www.ahram.org.eg/News/171892/5/508706/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A--%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%AA%D9%84%D9%82-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D8%AA.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/171892/5/508706/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A--%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%AA%D9%84%D9%82-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D8%AA.aspx
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http://www.elwatannews.com/news/details/1145852
http://www.elwatannews.com/news/details/1145852
https://www.youm7.com/story/2016/5/4/%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D9%8B-75-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7/2703123
https://www.youm7.com/story/2016/5/4/%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D9%8B-75-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7/2703123
https://www.youm7.com/story/2016/5/3/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D9%84%D8%BA-45-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86/2702748
https://www.youm7.com/story/2016/5/3/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D9%84%D8%BA-45-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86/2702748
http://www.alaraby.co.uk/economy/2016/5/3/%D9%85%D8%B5%D8%B1-1200-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.youm7.com/story/2016/5/4/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-4-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%88852-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2015/2702941
https://www.youm7.com/story/2016/5/4/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-4-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%88852-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2015/2702941
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04052016&id=8322f495-1784-4c7b-adb5-8e98ac384a7b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04052016&id=8322f495-1784-4c7b-adb5-8e98ac384a7b
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 (لمصري اليوما) «سننتصر معكم.قلوبنا »للصحفيين: « األسواني»

عّلق الكاتب والروائي، الدكتور عالء األسواني، على استعداد نقابة الصحفيين لعقد جمعيتها العمومية، اليوم األربعاء، التخاذ 

قلوبنا معكم وأنتم »موحد تجاه ما حدث من وزارة الداخلية من اقتحام قوات األمن للنقابة والقبض على زميلين، قائًلا: موقف 

  «.تخوضون معركة الحرية ضد سلطة غاشمة، سننتصر

 

 قباطاأل

 (الوطن) موجة ثالثة من الثورة تعنى انهيار مصر بغير رجعة«: الوطن»فى حوار خطير لـ بوال:األنبا 

تزامن مع احتفال الكنيسة  الذي «الوطن»فى حواره مع مسئول العالقات بين الكنيسة والدولة وطنطا  أسقفبوال األنبا تناول 

فًا عن مساعيه للمساهمة فى تقديم حلول واألقباط بعيد القيامة، حسب االعتقاد المسيحى، األوضاع التى تمر بها مصر، كاش

 .للدولة والتعاون معها، مشيرًا إلى خطورة الدعوة لثورة ثالثة، معتبرًا أنها ستؤدى إلى انهيار مصر

 (اليوم السابع) "العجاتى يجتمع بالطوائف المسيحية قريبا للنظر فى تعديالت "بناء الكنائس

كشف القس داوود نصر، رئيس اللجنة القانونية بالطائفة اإلنجيلية، عن اقتراب موعد اجتماع المستشار مجدى العجاتى وزير 

ونية والنيابية، مع ثالثة من ممثلى الطوائف المسيحية لبحث تعديالت ومقترحات الحكومة حول المشروع المقدم الشئون القان

 .لها من الكنائس بشأن قانون بناء الكنائس

 

 أخرى

 (60عربي) 6104انتهاكا ضد الحريات اإلعالمية بمصر في  161

، حيث وثق فريق عمل المرصد 6104انتهاكا ضد الحريات اإلعالمية في مصر، خالل عام  161سجل مرصد "صحفيون ضد التعذيب"، 

طريق مصادر صحفية مختلفة،  حالة عن 469حالة إما عن طريق شهادات مباشرة أو عبر الفريق الميداني، كما تم تسجيل  622

 حاالت وفقا للجهات الحقوقية. 4وأخيرا تم تسجيل 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/941393
http://www.elwatannews.com/news/details/1143704
http://www.elwatannews.com/news/details/1143704
https://www.youm7.com/story/2016/5/4/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-/2702872
https://www.youm7.com/story/2016/5/4/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-/2702872
http://arabi21.com/story/906127/720-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-2015-%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81#tag_49232
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 المحور الرابع

 تطورات المشد األمني

 األخبار األمنية:

 )بوابة األخبار( «اقتحام الصحفيين»النائب العام يحظر النشر في قضية 

 أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، قرارًا بحظر النشر في قضية اقتحام األمن لنقابة الصحفيين، للقبض على الزميلين

 عمرو بدر ومحمود السقا.

 

 )بوابة االخبار( وراء إرسال مذكرة التعامل اإلعالمي مع الصحفيين« خطأ تقني»الداخلية: 

عن تغطية أخبار الوزارة، تنوه فيه إلى تغيير أرسلت وزارة الداخلية، منذ قليل، بريًدا إلكترونًيا إلى الزمالء الصحفيين المسؤولين 

مايو، بعنوان  4يأتي ذلك على خلفية رسالة الداخلية التي تم نشرها فجر اليوم، الثالثاء  عنوان البريد اإللكتروني الخاص بها.

يذ أمر ضبط وإحضار قبل مذكرة بشأن: التعامل اإلعالمى مع واقعة اإلدعاء باقتحام األجهزة األمنية لمقر نقابة الصحفيين لتنف»

 «.الصحفيين عمر بدر ومحمود السقا

 

 )بوابة االخبار( تقدمنا ببالغ للنائب العام ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة«: قالش»

قعة اقتحام النقابة من ِقبل قوات األمن، أعلن نقيب الصحفيين يحيى قالش، أن النقابة قدمت بالغًا للنائب العام بخصوص وا

 .، ومدير أمن القاهرةعبد الغفاراألحد الماضي، اختصمت فيه مجدي 

 

 )بوابة األخبار( صور الصحفيين.األمن يمنع منى مينا من دخول نقابة 

منع األمن بمحيط نقابة الصحفيين، وكيل نقابة االطباء مني مينا من الدخول إلى مقر اعتصام الصحفيين بالنقابة، رغم محاوالت 

 .مجلس النقابة مع األمن بالسماح لها بالدخول

 

 )بوابة األخبار( من دخول نقابة الصحفيين« غارأبو ال»األمن يمنع 

الديمقراطي السابق عضو  منعت قوات األمن المتواجدة بمحيط نقابة الصحفيين، الدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصري

وحاول أبو الغار الدخول إلى مقر نقابة الصحفيين للتضامن  بوسط القاهرة.مايو، من دخول مقر النقابة  6لجنة الخمسين، اإلثنين 

 مع المتواجدين داخل النقابة، رفًضا القتحام قوات األمن لها، وإلقاء القبض على اثنين من الصحفيين.

 

 )بوابة االخبار( المعتصمين بنقابة الصحفيين في وجود األمن علىبلطجية يعتدون بالسب والقذف 

تعدي عدد من "البلطجية" بالسب والقذف على الزمالء المتواجدين بمقر نقابة الصحفيين ووجهوا إليهم اتهامات بكونهم "خونة 

ثروت الذي تقع به نقابة  عبد الخالقوعمالء يريدون إسقاط الدولة"، وذلك تحت سمع وبصر قوات األمن المتواجدة بشارع 

 الصحفيين.

http://akhbarelyom.com/article/5728e0b19e78731e77a5555c/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-1462296753
http://akhbarelyom.com/article/5728e0b19e78731e77a5555c/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-1462296753
http://akhbarelyom.com/article/572886619e7873664f8ce9b7/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%A3-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-1462273633
http://akhbarelyom.com/article/572886619e7873664f8ce9b7/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%A3-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-1462273633
http://akhbarelyom.com/article/5728b676469174b9320d21e0/%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1462285942
http://akhbarelyom.com/article/5728b676469174b9320d21e0/%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1462285942
http://akhbarelyom.com/article/5728b9639e787353650d21e0/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%85%D9%86%D9%89-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D9%88%D8%B1-1462286691
http://akhbarelyom.com/article/5728b9639e787353650d21e0/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%85%D9%86%D9%89-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D9%88%D8%B1-1462286691
http://akhbarelyom.com/article/57278b299e7873ca67199511/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-1462209321
http://akhbarelyom.com/article/57278b299e7873ca67199511/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-1462209321
http://gate.ahram.org.eg/News/954729.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/954729.aspx
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 )اليوم السابع(   بوحدة مرور أبو كبير بالشرقية دون خسائر بشريةانفجار قنبلة محلية الصنع 

بمحافظة الشرقية، ولم يسفر االنفجار انفجرت فى الساعات األولى فى صباح اليوم قنبلة محلية الصنع، بوحدة مرور أبو كبير 

عن وقوع أى خسائر بشرية أو تلفيات كبيرة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق برئاسة أحمد العدوى وبإشراف المستشار وليد 

 جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

 

 )المصري اليوم( قوات األمن تعيد إغالق الطرق المؤدية إلى نقابة الصحفيين

مساء الثالثاء، إغالق الطرق المؤدية في شارعي شامبليون وعبد الخالق ثروت إلى نقابة الصحفيين عن طريق  األمن،أعادت قوات 

 ين لكارنية العضوية.زيادة الحواجز الحديدية، ومنع دخول أي شخص إلى النقابة غير الحامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2016/5/4/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A8%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B3/2703034
https://www.youm7.com/story/2016/5/4/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A8%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B3/2703034
http://www.almasryalyoum.com/news/details/941331
http://www.almasryalyoum.com/news/details/941331


 

 

6102 مايو 4  مرصد اإلعالم المصري       11   

 

 المحور الخامس

 تطورات المشهد العسكري
 

 )بوابة األهرام( السيسي يجتمع بوزير الدفاع وقادة األفرع الستعراض جهود مكافحة اإلرهاب في سيناء

حضره الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربي، والفريق عقد السيسي، اجتماعًا 

وقد تم خالل االجتماع ِاستعراض الجهود المبذولة  محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة األفرع الرئيسية.

 العسكرية للقضاء عليه، والتقدم الذي تم إحرازه في هذا الصدد.لمكافحة اإلرهاب في سيناء ومتابعة سير العمليات 

 

 )األهرام( رسالة طمأنة إلى الشعب بجاهزية قواته المسلحة المدفعية.وزير الدفاع في البيان العملي لقوات 

ألن هذا الجيل هو « جيل أكتوبر لم ينته»وزير الدفاع جاهزية القوات المسلحة فى تنفيذ مهامها، وقال إن  صبحيأكد صدقى 

وتحمل الكثير خالل حرب االستنزاف، ومن أجل االستعداد  0921وقف إلى جانب جيشه إلزالة آثار عدوان  الذيشعب مصر بكامله 

حتى تحقق االنتصار العظيم، مضيفا أن األجيال التالية بعد االنتصار هى امتداد لهذا الجيل، وقال  0914لحرب السادس من أكتوبر 

البيان العملى جاء ذلك في خالل الكلمة التي القاها عند حضورة  .«ات المسلحةأوجه رسالة طمأنة إلى الشعب بجاهزية رجال القو»

ورئيس األركان الجيش  .حضور الفريق أول سمسون مواثينى رئيس أركان الجيش الكيني فى أمسنفذته  الذيلقوات المدفعية 

 المصري محمود حجازي.

 

 )األهرام( السودانوطبية لألشقاء بجنوب  صر ترسل طائرة مساعدات غذائيةم

بتوجيهات من السيسى القائد االعلى للقوات المسلحة للمعاونة فى دعم االشقاء بجنوب السودان، أعطى الفريق أول صدقى 

أوامره بإقالع طائرة نقل عسكرية وعلى متنها أربعة أطنان من  الحربيالقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واالنتاج  صبحي

 المساعدات الغذائية والطبية ومتطلبات اإليواء المهداة من الشعب المصرى الى دولة جنوب السودان.

 

 )اليوم السابع( نيع لبحث التعاون المشتركرئيس األركان الكينى يزور اليوم الهيئة العربية للتص

 زيف كاسون رئيسيستقبل الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، صباح اليوم األربعاء، الفريق جو

أركان الجيش الكينى، وذلك إلجراء مباحثات حول إمكانية التعاون المشترك بين الهيئة ووزارة الدفاع الكينية فى المجاالت 

  .طريق مصر السويس 1العسكرية، وذلك بمقر الهيئة العربية للتصنيع فى الكيلو 
 

 )مصر العربية( هآرتس: لهذا يخشى السيسي إنسحاب األمريكان من سيناء

قالت صحيفة "هآرتس" إن إسرائيل ومصر تعارضان االقتراح الذي طرحته الواليات المتحدة بتقليص المشاركة األمريكية في 

سيات بسيناء، وذلك حتى ال ُيفهم ذلك بأنه تعبير عن عدم ثقة واشنطن في السيسي، وإخفاقه في التصدي القوة متعددة الجن

 لإلرهاب في سيناء بشكل فاعل، على حد قول الصحيفة.
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