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 األولالمحور 

 المصرية الخارجيةالسياسة تطورات 

 

 (بوابة األخبار) توني بلير يغادر مصر متوجًها إلى إثيوبيا

مايو، توني بلير رئيس الوزراء البريطاني األسبق ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية لعملية السالم  8غادر مطار القاهرة الدولي، األحد 

ر خالل زيارته مع عدٍد والتقى بلي.ساعة 62في الشرق األوسط، متجها بطائرة خاصة إلى أديس أبابا بعد زيارة لمصر استغرقت 

 .من المسئولين والشخصيات العامة، حيث تم بحث آخر تطورات الوضع في المنطقة

 

 (اليوم السابع) سفارة أمريكا لدى القاهرة تدين هجوم حلوان وتؤكد دعمها لمصر بمواجهة اإلرهاب

عدد من رجال الشرطة المصرية  مقتلوقع فى منطقة حلوان، وأسفر عن  الذيأدانت السفارة األمريكية بشدة الهجوم اإلرهابى 

  .وقالت السفارة فى بيان لها إن الواليات المتحدة تواصل وقوفها مع مصر حكومة وشعبا في مواجهة اإلرهاب

  

 (اليوم السابع)بالمنوفية جنازة مهيبة للشاب المصرى المقتول فى إيطاليا بمسقط رأسه 

شيع المئات من أهالى قرية الكوم األخضر التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، جنازة الشاب المصرى "محمد باهر 

لقى مصرعه فى مدينة نابولى اإليطالية، وسط تواجد أمنى مكثف برئاسة الرائد محمود سعد، رئيس  والذي" إبراهيم صبحي

  .مباحث مركز شبين الكوم، وتم تشييع الجنازة فور وصول الجثمان مباشرة

  

 (الشروق) االجتماع كان هاما وحيويا وندعم حقوق الشعب الفلسطيني«: أبو مازن»بعد لقائه « شكري»

قال وزير الخارجية سامح شكري: "إن عددا من المبادرات الدولية المطروحة نعمل لدعمها الستخالص الحقوق المشروعة للشعب 

في تصريح له عقب لقائه مع الرئيس محمود عباس، أن اللقاء كان هاما وحيويا « شكري»اف وأض.الفلسطيني"، حسب تعبيره

 .لحقوق المشروعة للشعب الفلسطينيفي إطار الدعم الذي تنفذه مصر ل

 

 (الشروق) أحمد قطان: ستظل السعودية مساندة لشقيقتها مصر في مواجهة اإلرهاب

توجه السفير السعودي بالقاهرة، أحمد قطان، بالعزاء إلى الدولة المصرية وذوي شهداء الشرطة الذي سقطوا في حادث حلوان 

ستظل السعودية مساندة لشقيقتها مصر في »، صباح اليوم األحد، «تويتر»حسابه على موقع عبر « قطان»وقال .اإلرهابي

 «.مواجهة اإلرهاب األسود

 

 (بوابة األخباراألمن ) مجلس في مصر وفد لرئاسة نيويورك إلى يتوجه الخارجية وزير

 مايو، إلى نيويورك لرئاسة وفد مصر خالل بعض جلسات مجلس األمن، وذلك 9 االثنينيتوجه وزير الخارجية سامح شكري، 

 بمناسبة رئاسة مصر الحالية ألعمال مجلس األمن. 

http://akhbarelyom.com/article/572f904e469174a42c742c3d/%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-1462734926
http://akhbarelyom.com/article/572f904e469174a42c742c3d/%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-1462734926
https://www.youm7.com/story/2016/5/8/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%85/2708912
https://www.youm7.com/story/2016/5/8/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%85/2708912
https://www.youm7.com/story/2016/5/8/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%B1%D8%A3%D8%B3/2709385
https://www.youm7.com/story/2016/5/8/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%B1%D8%A3%D8%B3/2709385
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09052016&id=0a8c7ecc-d4d2-4687-8002-7f8c9cf624c9
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09052016&id=0a8c7ecc-d4d2-4687-8002-7f8c9cf624c9
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08052016&id=8f6ba766-388a-4551-a8ec-358a8d135160+
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08052016&id=8f6ba766-388a-4551-a8ec-358a8d135160+
http://akhbarelyom.com/article/573038d29e7873202a8b9d33/%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%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-1462778066
http://akhbarelyom.com/article/573038d29e7873202a8b9d33/%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%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-1462778066
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 (بوابة األخبار) لقاء السيسي وأبو مازن يأتي في إطار التعاون المستمر بين القيادتين«: عريقات»

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو 

مستمر بين القيادتين المصرية والفلسطينية، خاصة في مايو، يأتي في إطار التنسيق والتعاون ال 9مازن، مع السيسي، اإلثنين 

 ضوء إصرار الحكومة اإلسرائيلية على االستمرار في نهج االستيطان واالغتياالت وفرض الحقائق على األرض والعقوبات الجماعية.

 

 (بوابة األخبارالعالمية ) الصحة منظومة إصالح بدبلوماسية متزايدا اهتماما تبدى الخارجية: مصر

االهتمام المصري المتزايد بموضوعات ما  بدر،ئون متعددة األطراف واألمن الدولي السفير هشام أبرز مساعد وزير الخارجية للش

جاء .العالقة ما بين السياسة الخارجية وسياسات الصحة الوطنية واإلقليمية والدولية وهي "،يعرف دوليا بـ "دبلوماسية الصحة

ذلك خالل مشاركة مساعد الوزير في االجتماع الخامس لمكتب إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية )اإليمرو( حول 

 بالقاهرة.دبلوماسية الصحة المنعقد حاليا 

 

 (60عربي) نيويورك بوست: لماذا تستثمر واشنطن في ديكتاتور مصر؟

نشرت صحيفة "نيويورك بوست" تقريرا للمحلل األمني إيلي ليك والكاتب جوش روجين، جاء فيه أن"عبد الفتاح السيسي يقوم 

بالدوس على حقوق اإلنسان وحكم القانون وحرية اإلعالم منذ توليه الرئاسة قبل عامين، ومنذ مدة طويلة يطالبه المجتمع 

 أن نقاده في واشنطن غيروا من لهجتهم في الفترة الماضية". الدولي بالتوقف، إال

 

 (موقع وزارة الخارجية) وزارة الخارجية تتابع وفاة وإصابة معتمرين مصريين في السعودية

الحافالت التي تقل معتمرين من جنسيات مختلفة  الجاري حادث إلحدى 2صرح القنصل العام في جدة عادل األلفي أنه وقع يوم 

غالبيتهم من المقيمين في المدينة المنورة بالسعودية، حيث قام على الفور مندوب القنصلية العامة بالمدينة المنورة 

 .وفاة منها أثنين لمواطنين مصريينحاالت  2بالسعودية بمتابعة الحادث، وأفاد بوجود 

 

 (موقع وزارة الخارجيةالفرنسي )ر الشئون البرلمانية وزير الخارجية يستقبل وزي

ارى لوجان وزير الشئون البرلمانية الفرنسى، والذى يزور مصر لعقد لقاءات مع عدد استقبل سامح شكرى وزير الخارجية جون م

 من المسئولين المصريين ورئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان المعنية فى مجلس النواب.

 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/572fa3a04691745f357598e2/%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D9%8A%D8%A3%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%8A%D9%86-1462739872
http://akhbarelyom.com/article/572fa3a04691745f357598e2/%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D9%8A%D8%A3%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%8A%D9%86-1462739872
http://akhbarelyom.com/article/572f8f63469174092d742c3b/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-1462734691
http://akhbarelyom.com/article/572f8f63469174092d742c3b/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-1462734691
http://arabi21.com/story/907307/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1#tag_49232
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=2cf873d8-b9db-4053-92d3-5c594af31c61
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=2cf873d8-b9db-4053-92d3-5c594af31c61
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=b6d84329-bc81-4c4e-9d9c-57f6c020ffac
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=b6d84329-bc81-4c4e-9d9c-57f6c020ffac
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 المحور الثانى

 المصرية السياسة الداخليةتطورات 

 -ية: رالمصالرئاسة 

 (الوطن) «برنامج تأهيل الشباب»لـ تعلن المقبولين بالمرحلة األولى « الرئاسة»

 المرحلة األولى من تصفيات الدورة الثانية من البرنامج الرئاسى لتأهيل الجمهورية، نتيجةأعلن المكتب اإلعالمى التابع لرئاسة 

آالف متقدم، ممن سجلوا عبر الموقع اإللكترونى للمرحلة األولى من التصفيات،  01الشباب للقيادة، حيث تم اإلعالن عن اجتياز 

 .ويتقدم الطالب المقبولون باألوراق المطلوبة إلى مديريات الشباب على مستوى الجمهورية

 

 (الوطن) السيسي يستقبل رئيس الوزراء الليبي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء الليبي، وحضر اللقاء 

اء الليبي وأعضاء المجلس الرئاسي، ومن نواب رئيس الوزر وفتحي المجبريمن الجانب الليبي، أحمد معاتيق، وأموسي الكوني، 

 الجانب المصري سامح شكري وزير الخارجية، باإلضافة إلى السفير المصري لدى ليبيا.

 

 (الوطن) السيسي يتحمل تكاليف مقدم شقة "ناظر محطة سمالوط" باإلسكان االجتماعي

مكتبه باالطمئنان على صحة المواطن أحمد فاضل، ناظر محطة سمالوط، والتأكد من تقديم الرعاية  مسؤولي السيسي،ه وج

.الصحية له تكاليف المقدم الخاص  السيسيوقرر االستجابة لمطلبه بتخصيص شقة له باإلسكان االجتماعي، على أن يتحمل 

 بالشقة من حسابه الشخصي.

 

 -المصرية: الحكومة 

 (األهرام) رئيس مجلس الوزراء: أولوية قصوى لحل جميع مشكالت توريد القمح 

ح المحلية التى تم تشكيلها بمركز المعلومات زار شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، صباح أمس غرفة عمليات متابعة توريد االقما

 ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لالطمئنان على الموقف الخاص بتوريد االقماح على مستوى الجمهورية

 

 (اليوم السابع) يوًما 01وزارة الشباب تستكمل حوارها مع شباب األحزاب حول "اإلدارة المحلية" خالل 

تستكمل وزارة الشباب والرياضة، جلسات منتدى الحوار الوطنى لشباب األحزاب، حول قانون اإلدارة المحلية، بعقد الجلسة الرابعة 

يوًما، وذلك بهدف استكمال المناقشات مع الشباب حول قانون اإلدارة  01األحزاب السياسية، خالل لمنتدى الحوار مع شباب 

  .المحلية، المقرر أن تقدمه الحكومة لمجلس النواب خالل الفترة المقبلة

  

 (بوابة األخبار) وزير الصحة يتوجه إلى إثيوبيا المشاركة باجتماع مكافحة األمراض الوقاية

غادر مطار القاهرة الدولي الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، متجها العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا، للمشاركة 

 .ACDSفي االجتماع األول لمجلس إدارة المركز اإلفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها 

http://www.elwatannews.com/news/details/1154978
http://www.elwatannews.com/news/details/1154978
http://www.elwatannews.com/news/details/1154546
http://www.elwatannews.com/news/details/1154546
http://www.elwatannews.com/news/details/1154237
http://www.elwatannews.com/news/details/1154237
http://www.ahram.org.eg/News/181896/25/510590/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181896/25/510590/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/5/9/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84/2709654
https://www.youm7.com/story/2016/5/9/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84/2709654
http://akhbarelyom.com/article/572fbb4246917489402e10de/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-1462745922
http://akhbarelyom.com/article/572fbb4246917489402e10de/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-1462745922
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 (الوطن) ويعين "عفيفي" خلفا لهوزير قطاع األعمال يقبل استقالة رئيس "القابضة المعدنية" 

قرر الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع األعمال العام، تعيين المهندس السيد إبراهيم عبد الوهاب عفيفي، رئيسًا للشركة 

ي والذي تقدم باستقالته على هامش انعقاد الجمعية العامة العادية القابضة للصناعات المعدنية، خلفًا للمهندس زكي بسيون

 للشركة في أبريل الماضي.

 

 (الوطن) لن أحضر«: جنيدى»الثالثاء و« إسماعيل»المستثمرون يلتقون 

من أكتوبر، رفضه حضور اجتماع االتحاد العام لجمعيات المستثمرين مع  أعلن محمد جنيدى، رئيس جمعية مستثمرى السادس

لمحلية، فقدنا الثقة فى أصغر مسئول فى اإلدارات ا»جنيدى »شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، المقرر له الثالثاء المقبل. وقال 

 الوزراء.وحتى رئيس مجلس 

 

 -األجنبية: الوفود 

 (بوابة األخبار) مطارا القاهرة وشرم الشيخ يستقبالن وفود المنتدى العالمي لمنظمي االتصاالت 

يستقبل مطارا القاهرة الدولي وشرم الشيخ الوفود المشاركة في المنتدى العالمي لمنظمي االتصاالت لالتحاد الدولي لالتصاالت، 

 العامه انعقاده تحت رعاية الرئيس عبد ا المقرر

 

 -المصري: البرلمان 

 (األهرام) على متهمينمجلس النواب: مجلس النقابة تستر 

وجه أعضاء مجلس النواب انتقادات واسعة لمجلس نقابة الصحفيين بسبب األزمة التى افتعلها المجلس مع الداخلية وأدت إلى 

 تفاقم األوضاع بالصورة الحالية.

 

 (اليوم السابع)" سة البرلمان: "كل الفالحين بيدعو عليكالنائب خالد بشر لوزير الزراعة بجل

لمناقشة أزمة توريد القمح، لجلسة العامة للبرلمان المنعقدة هاجم النائب خالد بشر، الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، خالل ا

ا الوزير. وقال "بشر": "إحنا فى موقف نحسد عليه، الناس بتصرخ فى الشارع والوزير قاعد أمامنا، الوزير مش عايش والتى يحضره

  "وسط الناس فى الشارع وشغال بيانات بس، مفيش فالح إال ما بيدعى على وزير الزراعة، آسف إنى بقول الكالم ده

 

 (بوابة األخبار) أحكام الجنح بــ"االستئناف""تشريعية النواب" توافق على إتاحة الطعن على 

استبدال نص المادة من قانون حاالت، وإجراءات وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على 

أمام محكمة النقض وذلك بإجماع اآلراء.وتتمثل الموافقة في إتاحة الفرصة للطعن على أحكام الجنح في الغرفة الجديدة التي 

 .لى محكمة النقض في إجراء الطعونتم تشكيلها في محكمة استئناف القاهرة، نظرا للضغط المتزايد ع

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1156823
http://www.elwatannews.com/news/details/1156823
http://www.elwatannews.com/news/details/1152542
http://www.elwatannews.com/news/details/1152542
http://akhbarelyom.com/article/572f965d4691740730742c3b/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%81%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-1462736477
http://akhbarelyom.com/article/572f965d4691740730742c3b/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%81%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-1462736477
http://www.ahram.org.eg/News/181896/25/510570/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181896/25/510570/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/5/8/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86--%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%8A/2709344
https://www.youm7.com/story/2016/5/8/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86--%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%8A/2709344
http://akhbarelyom.com/article/572f73fc4691743e217c5a04/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AD-%D8%A8%D9%80%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-1462727676
http://akhbarelyom.com/article/572f73fc4691743e217c5a04/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AD-%D8%A8%D9%80%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-1462727676
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 -المدني: لمجتمع منظمات ا

 (األهرام) جمعية غير عادية لسحب الثقة من مجلس نقابة الصحفيين

إحالة طلب إلى مجلس النقابة موقع من عدد من أعضاء النقابة تجاوز النصاب  تمت« األهرام»دعت إليه مؤسسة  الذيفى االجتماع 

يطالبون فيه بعقد جمعية عمومية غير عادية تنظر فى سحب الثقة من مجلس النقابة وإجراء انتخابات مبكرة على  القانونى،

 كامل مقاعد المجلس.

 

 (األهرام) «األهرام»وفد معهد الدفاع الوطنى الفرنسى فى ضيافة 

، حيث دار نقاش مع صحفيى األهرام «األهرام»الدراسات العليا للدفاع الوطنى الفرنسية بزيارة لمؤسسة  IHEDNقام وفد معهد

 وخبراء مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية حول السياسة المصرية الخارجية،

 

 -تصريحات: 

 (اليوم السابع) ازدراء األديان من "العقوبات" يحمى الشريعة وحرية الفكرآمنة نصير: حذف فقرة 

 98ة الخاصة بازدراء األديان من المادة قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بمشروع قانون لحذف الفقر

وأضافت الدين اإلسالمى يرفض النفاق وأنا ال أريد أن ينافق   .لقانون العقوبات، من أجل حماية الشريعة اإلسالمية وحرية الفكر

  .الناس هذا الدين وأن يكونوا مؤمنين بشكل واضح"، مؤكدة أنه ال يوجد فكر يواجه بالسجون

  

 (الشروق) الداخلية األسبق: الدوريات الشرطية فقدت هيبتهامساعد وزير 

السلفية »عمل إرهابي يتبع لـقال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية األسبق، إن الهجوم المسلح في مدينة حلوان، 

لكن »أن الشرطة نجحت في ضبط خاليا عديدة تابعة لتيارات السلفية الجهادية بدائرة حلوان، متابًعا: » وأضاف .«الجهادية

 «.سيارات الشرطة واألكمنة فقدت هيبتها شيئًا ما؛ لتكرار استهدافها أكثر من مرة

 

 -شو: توك 

 (اليوم السابع)" بسحب الثقة من مجلس"الصحفيينأسباب وراء مطالبة مصطفى بكرى  4

، إن وزارة الداخلية لم تحاصر نقابة الصحفيين يوم األربعاء الماضى، بل كانت تؤمنها بالحاجز خشية دخول بكريقال مصطفى 

مخربين. وطالب المجلس الحالى لنقابة الصحفيين باالستقالة أو سحب الثقة منه، مضيفاً أن المجلس لم يعد صالحاً إلدارة األزمة. ال

  ."واعتبر أن النقابة خطفت على يد أربعة أو خمسة أشخاص، 

 

 (اليوم السابع) وبلغ اإلرهابيين عنهم الحملةعمرو أديب: "يوجد خائن فى قسم حلوان رصد 

أفراد من  8 مقتلعلق عمرو أديب، على العملية اإلرهابية التى استهدفت أفراد أمن بقسم شرطة حلوان، والتى أسفرت عن 

نفذ الجريمة ال  الذي" أن ء وبلغ اإلرهابيين عنهم". وأضافين بالمكان اللى شغالين فيه، رصد الشهداالشرطة، قائال: " فى حد خا

 يعتبر من اإلخوان، وال من شباب مقاتلين، مشيرا إلى إنهم "داعشين" 

http://www.ahram.org.eg/News/181896/25/510567/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181896/25/510567/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181896/25/510572/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%C2%BB.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181896/25/510572/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%C2%BB.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/5/9/%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%B1--%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-/2709705
https://www.youm7.com/story/2016/5/9/%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%B1--%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-/2709705
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08052016&id=b0a8fa8e-7dcd-404b-86e1-b44223c65e30
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08052016&id=b0a8fa8e-7dcd-404b-86e1-b44223c65e30
https://www.youm7.com/story/2016/5/9/4-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86/2709570
https://www.youm7.com/story/2016/5/9/4-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86/2709570
https://www.youm7.com/story/2016/5/9/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8--%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A/2709502
https://www.youm7.com/story/2016/5/9/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8--%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A/2709502
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 (الشروق) «والزم نجيبهم كلهم جثث»يقتلون الشرطة « اإلخوان»أحمد موسى: 

 7بتنفيذ الحادث اإلرهابي ضد رجال الشرطة بمنطقة حلوان، والذي أسفر عن مقتل ضابط و« اإلخوان»اتهم أحمد موسى، جماعة 

بنفس الطريقة، متابًعا: « الجماعة اإلرهابية»الق النار في الحادث كان كثيف جدا، ويجب التعامل مع وقال إن إط.من أفراد الشرطة

 «.هما بيقتلوا الشرطة والزم نرد عليهم بنفس الطريقة ونجيبهم كلهم جثث»

 

 (الشروق) يعتبر أزمة وليس حل« اجتماع األهرام»جمال فهمي: 

والذين اجتمعوا في مؤسسة األهرام ظهر « شيوخ الصحافة»أعرب الكاتب الصحفي، جمال فهمي، عن استيائه من دعوة عدد من 

لسحب الثقة من المجلس الحالي، مؤكًدا أن مثل هذه الدعوات تعتبر األولى من نوعها في أمس، لعقد جمعية عمومية طارئة 

 ف.ل في بوجود أطراف ترغب في شق الصتاريخ نقابة الصحفيين، وسابقة ال يوجد لها مثي

 

 (الشروق) صحفيا 011ال يتجاوز عددهم « األهرام»كارم محمود: الحاضرون في اجتماع 

قال كارم محمود، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة مستعد للتحاور مع الزمالء المختلفين، الفتا أن النقابة كانت 

من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين  1وأضاف أن .االجتماع بمقر نقابة الصحفيين وليس بمؤسسة األهرامتتمنى أن يتم عقد 

 .ى ما تم التوصل إليه في النهايةالفتا إلى أن أعضاء مجلس النقابة الذين حضروا لم يوقعوا عل« األهرام»حضروا اجتماع 

 

 (الشروق) 0261اإلرهابي يعد األول بالقاهرة منذ « حلوان»حادث «: غطاس»

قال الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب، إن الحادث اإلرهابي الذي نفذته مجموعة مسلحة فجر األحد في منطقة حلوان، 

 .6102تقع في نطاق القاهرة الكبرى منذ بداية عام تعد أول حادثة إرهابية 

 

 (الشروق) «فين السيسي كده حرام«: »حادث حلوان»شهداء  شقيقة أحد

اء حادث حلوان، أنها تلقت خبر استشهاد شقيقها عبر الهاتف، وتوجهت لمكان الحادث قالت هناء، شقيقة عالء عيد، أحد شهد

 «ضربوا عشر أفراد؟كده كتير، حرام، فين الرئيس السيسي والبلد؟ إيه البلد دي؟ ازاي اتنين ي»وتابعت: .للتأكد من الجثمان

 

قانون »ال يطبق عليهم « الشرفاءالمواطنون »و« الرئاسة»عمرو أديب: نقابة الصحفيين تراجعت خوفا من 

 (الشروق) «التظاهر

ن مؤسسة الرئاسة علق عمرو أديب، على تطورات أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية، قائال: "النقابة تراجعت خوًفا م

أن وزارة الداخلية كان يمكنها التعامل مع األزمة وإدراتها بشكل أفضل من ذلك بكثير، فضال عن أنها  وأضاف ."وعملت لها حساب

 تأخرت كثيًرا جًدا في اإلدالء بالمعلومات للرأي العام وإبراز وجهة نظرها بشكل واضح.

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08052016&id=26378d53-08c4-4302-a328-735c225da888
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08052016&id=26378d53-08c4-4302-a328-735c225da888
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09052016&id=164dc36e-6337-4963-ab64-e83162551b85
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09052016&id=164dc36e-6337-4963-ab64-e83162551b85
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08052016&id=192aa1ec-f56c-4eee-8c96-688cd559bf78
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08052016&id=192aa1ec-f56c-4eee-8c96-688cd559bf78
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08052016&id=c82c4b7c-213a-43d5-bc04-f882ba5875e2
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08052016&id=c82c4b7c-213a-43d5-bc04-f882ba5875e2
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08052016&id=e29a45f4-0c6a-4608-9ac4-61571623f925
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08052016&id=e29a45f4-0c6a-4608-9ac4-61571623f925
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07052016&id=8f5a21fd-918d-4a4a-aaca-bdc4db69256b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07052016&id=8f5a21fd-918d-4a4a-aaca-bdc4db69256b
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 (60عربي) للعنف حولته لصراع أهليإبراهيم عيسى: بدال من احتكار الدولة 

حذر اإلعالمي المصري، إبراهيم عيسى، مما اعتبره "خصخصة العنف"، مشيرا إلى أنه "بدال من أن تحتكر الدولة العنف لفرض 

وتطبيق القانون، إذ بها تخصخص هذا العنف، وتمنح حقه لجهات وجماعات مجلوبة منها، الستخدامها ضد المعارضين، النظام، 

 كي يبدو )هؤالء والمعارضون( في صراع أهلي"، مؤكدا أن ذلك "لعب وضيع بالنار".

 

 -ميديا:  سو شيال

 (60عربي) كيف علق باسم يوسف على اعتقال فنان ساخر انتقد النظام؟

انتقد باسم يوسف، اعتقال السلطات المصرية لفنان ساخر ينشر أعماله على مواقع التواصل االجتماعي، السيسي بشكل مباشر 

وقال "السيسي الجدع الدكر الشجاع الي مش بيخاف طالق كالبه ع البشر. شباب بيعمل فيديوهات على اليوتيوب وجعته .وصريح

 وما استحملش، يقوم كالبه يقبضوا على واحد منهم عنده السكر أصال. 

 

 (مصر العربية) ممدوح حمزة: حلم إسرائيل أصبح حقيقة بسبب "تيران وصنافير"

هاجم الناشط السياسي، والخبير الهندسي، ممدوح حمزة، االحتالل اإلسرائيلي، على خلفية ضم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة 

 السويس قناة لبدائل إسرائل مجهودات" ل في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر":وقا.العربية السعودية

 ."دولي إلى مصري من المالحي الممر وتحول تيران جزر عن مصر تنازل بعد حقيقة حلمهم وأصبح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arabi21.com/story/907281/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A8%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A#tag_49232
http://arabi21.com/story/907336/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85#tag_49232
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%A7/1051043-%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1051043-%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1
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 المحور الثالث

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-0

 (رصد) للصحفيين والمحامين للمطالبة باإلفراج عن معتقلي الرأيوقفة 

نظم عدد من الصحفيين والمحامين وقفة احتجاجية، عصر اليوم، داخل مقر نقابة الصحفيين؛ رفضا القتحام مقر نقابة 

وأكد المحامون المشاركون  النقابات المهنية واعتقال العديد من أعضائهاالصحفيين، ورفضا للهجمة الشرسة التي تتعرض لها 

 .بالوقفة أن موقف نقابة الصحفيين الرافض القتحام النقابة سليم من الناحية القانونية

 (رصد) وقفة احتجاجية للعاملين بـ"حليج األقطان" أمام مجلس الوزراء

وقال محسن داود، رئيس اللجنة النقابية: نظم عدد من العاملين بشركة النيل لحليج األقطان، وقفة أمام مجلس الوزراء للمطالبة 

إن المحتجين يطالبون بعودة الشركة للقطاع العام مرة أخرى، وصرف مستحقاتهم المتأخرة المتمثلة في عدم استالم الرواتب 

 شخصا. 01، فضاًل عن المطالبة بعودة المفصولين ويبلغ عددهم 6118من  أشهر، وعدم صرف العالوات 2من 

 (رصد) فالحو الدقهلية يتجمهرون بسبب رفض استالم محصول القمح

 المسؤولين فيتجمهر عدد من فالحي رأس الخليج بمحافظة الدقهلية، أمام بوابة الشونة بمركز شربين بسبب تهرب ومماطلة 

 استالم محصول القمح منهم، ووقوفهم أمام شونة الغالل عدة أيام في انتظار استالم المحصول.

 (رصدوقفة لعدد من الصحفيين رفًضا لمؤتمر األهرام )

يوم على ساللم النقابة رفضا لمؤتمر األهرام نظم بعض الصحفيين المعتصمين بنقابة الصحفيين وقفة احتجاجية، مساء ال

وأكد الصحفيون المشاركون بالوقفة، أن هؤالء الصحفيين ال  المسمى بتصحيح المسار والرافض لقرارات الجمعية العمومية

 يمثلونهم وهم الصحفيون المقربون من النظام وينفذون ما يملى عليهم على حد تعبيرهم.

 

 قضايا المجتمع-6

 قتصاداأل

 مليون دوالر لمساعدة الالجئين 011ملياردير مصري يرغب في إنفاق “

”  مليون دوالر لمساعدة الالجئين.. لماذا ال يصغي أحد؟  011ملياردير مصري يرغب في إنفاق “تحت عنوان 

ل األعمال المصري نجيب ساويرس شراء نشرت مجلة فوربس مقاال لـ إليزابيث ماك برايد حول عرض رج

 .جزيرتين في البحر األبيض المتوسط الستقبال الالجئين

وأضافت الكاتبة: قد ال يكون من السهل أن نقول نعم لفكرة ساويرس التي لم تخضع لالختبار. ذلك أن الجهد 

 يخضعون للمساءلة العامة الذي يمكن أن يبذله رجال األعمال ال يمكن مقارنته بالحجم الحكومي، كما أنهم ال

http://rassd.com/185742.htm
http://rassd.com/185742.htm
http://rassd.com/185797.htm
http://rassd.com/185797.htm
10-5-2016.docx
10-5-2016.docx
http://rassd.com/185860.htm
http://rassd.com/185860.htm
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التي تخضع لها الحكومات أو منظمات المجتمع المدني. ولكن بالنظر إلى التأثير المدمر لهذه األزمة ومدى قصور 

 ”.االستجابة المؤسسية حتى اآلن أال ينبغي أن يجد شخص ما في هذه الفكرة شيًئا مثيًرا؟

 (بوابة االخبار)  مليون جنيًها 11خسائرنا تتجاوز «: الرويعي»أصحاب التجارة بـ

عقارات بشارع الرويعى بالعتبة بسبب المواد البالستيكية والكيماوية مما أدى إلى تصاعد ألسنة  2تجدد الحريق للمرة الرابعة في 

وردد البائعون: حسبنا اهلل ونعم الوكيل .. لقد خسرنا جميع البضائع والتهمت  لهب وأعمدة الدخان غطت سماء المنطقةال

 مليون جنيه. 11النيران محالتنا حيث قدرت الخسائر المبدئية بحوالي 

 (بوابة االخبار) شركة بلجيكية في مجاالت النقل تزور بالقاهرة يونيو المقبل 21

 اجتمع وزير النقل د.جالل سعيد، مع السفير البلجيكي بالقاهرة جيل هيفارت؛ لبحث أوجه التعاون في مجاالت النقل المختلفة

وأضاف السفير البلجيكي أن وفد ُيمثل مجموعة مؤسسات مشروع استثماري  011صرح د.جالل سعيد أن وزارة النقل لديها أكثر من 

 .مصر خالل األسبوع األول من يونيوشركة ومؤسسة ( سيقوم بزيارة ل 21وشركات ومكاتب استشارية في مجال النقل ) حوالى 

 (بوابة االخبار) الذهب احتياطي يدرص دوالر مليار 6.2: المركزي البنك

ـ  مليار دوالر بنهاية أبريل، من إجمالي رصيد االحتياطي بالبنك المركزي،  6.122ارتفع رصيد الذهب في االحتياطي األجنبي لمصر، ل

مليار  6.100مليون دوالر خالل شهر واحد فقط، حيث كان يبلغ  00وبلغت الزيادة في رصيد الذهب نحو  مليار دوالر 07.10البالغ 

 دوالر في مارس.

 (بوابة االخبار) مليار جنيه سندات خزانة .. االثنين 6.1البنك المركزي يطرح 

مايو  9سنوات غًدا االثنين  1مليار جنيه، ألجل  6.1المصري، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة بقيمة  يطرح البنك المركزي

ويتم تمويل قيمة العجز  مليار جنيه 608ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري  6102

 .ألذون وسندات خزانة في الموازنة عن طريق طرح البنك المركزي

 (هرامبوابة اال) مليار جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة حتى نهاية أبريل 0.2"األهلي": 

 6101مليار جنيه في نهاية عام  08كشف البنك األهلي المصري أن حجم محفظته تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمبلغ 

ن البنك  وأضاف أ محمود منتصر، نائب رئيس البنك األهلي ألف مشروع تغطي كافة القطاعات واألنشطة 26استفاد منها أكثر من 

 مليار جنيه. 0.2مشروع بنحو  6211في تمويل عدد  6102نجح منذ إطالق مبادرة المركزي وحتى نهاية شهر أبريل 

 (الشروق) ين في الكويت تتراجع مليار دوالر منذ بدء أزمة الجنيهتحويالت المصري

تراجع تحويالت المصريين في ذكرت مصادر كويتية أن زيارة محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر للكويت، كانت لبحث 

 الكويت بنحو مليار دوالر منذ بدء أزمة الجنيه التي تشهدها مصر منذ فترة.

 (الشروق) مليون يورو 211هيئة قناة السويس تتفاوض مع بنوك محلية القتراض 

تتفاوض هيئة قناة السويس مع عدد من البنوك الكبرى التى تعمل فى السوق المصرية، للحصول على قرض جديد بقيمة تقارب 

مليون يورو، وفقا لمصادر حكومية وقالت المصادر إن الهيئة تهدف من الحصول على القرض إلى تمويل التزامات مالية  211

 .ن أن توضح طبيعة هذه االلتزامات، واالستثمارات التى ترغب الهيئة فى تمويلهامستحقة عليها، دو

 

 

http://akhbarelyom.com/article/573024254691746a6ac34bda/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-50-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7-1462772772
http://akhbarelyom.com/article/573024254691746a6ac34bda/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-50-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7-1462772772
http://akhbarelyom.com/article/572f50ff9e7873bb46f530b5/40-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-1462718719
http://akhbarelyom.com/article/572f50ff9e7873bb46f530b5/40-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-1462718719
http://akhbarelyom.com/article/572f0aa14691745f6faea1da/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-2-6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-1462700705
http://akhbarelyom.com/article/572f0aa14691745f6faea1da/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-2-6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-1462700705
http://akhbarelyom.com/article/572f064b9e7873a225aea1da/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AD-2-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-1462699595
http://akhbarelyom.com/article/572f064b9e7873a225aea1da/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AD-2-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-1462699595
http://gate.ahram.org.eg/News/956587.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08052016&id=00b756b6-d156-4813-8787-37e73a3042dd
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08052016&id=00b756b6-d156-4813-8787-37e73a3042dd
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08052016&id=5dbc86ca-07a8-4a9d-b1c5-77a5ba41c06d
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08052016&id=5dbc86ca-07a8-4a9d-b1c5-77a5ba41c06d
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 (الشروق) مليارات جنيه لدعم الصادرات 01اتحاد الصناعات يطالب بتخصيص 

مليارات جنيه سنويا، وذلك لتنشيط ودعم  01طالب اتحاد الصناعات المصرية الحكومة بزيادة المبلغ المخصص لدعم الصادرات إلى 

 وأضاف االتحاد الصناعات الصادرات المصرية إذ إنها تعتبر واحدة من أهم وأسرع الوسائل لتوفير العملة األجنبية للسوق المصرية

 .لصادرات هو زيادة واردات الدولة من العملة األجنبيةأن الهدف من زيادة دعم ا

 (البوابه نيوز) جنيًها 02محافظ البنك المركزي ينفي ارتفاع الدوالر لـ 

اإلرهابية، بارتفاع الدوالر ليصل نفى طارق عامر، محافظ البنك المركزي، ما بثته بعض المواقع المحسوبة على جماعة إخوان 

وأوضح طارق عامر محافظ البنك المركزي أنه تقدم ببالغ ضد إحدى الفضائيات وموقع إخباري روجا شائعات تضر  جنيها 02إلى 

 جنيها. 02باالقتصاد القومي للبالد، ومفاد تلك الشائعات وصول الدوالر إلى 

 (المصري اليوم) مايو 01ليار دوالر م 0.61تصدر أذون خزانة دوالرية بـ« المالية»

مليار دوالر ألجل سنة أمام البنوك المحلية، والمؤسسات المالية األجنبية  0.61تعتزم وزارة المالية إصدار أذون خزانة بالدوالر بقيمة 

لتمويل عجز جاري بالعملة  6107مايو  9يستحق أجل األذون في آخر موعد للتقدم للمزاد، فيما  مايو 9مايو، على أن يكون  01يوم 

 األجنبية على آجال زمنية قصيرة، لحين استحقاق موارد نقد أجنبي من مصادر أخرى، كالتصدير وقناة السويس.

 (أصوات مصريه) مليون يورو لتنفيذ أعمال في المترو 671أوراسكوم لإلنشاء تفوز بعقدين بقيمة 

ازت ف -إحدى الشركات التابعة لها-قالت شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد، اليوم اإلثنين، إن شركة أوراسكوم لإلنشاءات

حت وأوض الكبرى لتنفيذ أعمال مدنية وأعمال المسارات بعقدين إضافيين بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة

 .مليون يورو  671الشركة في بيان إن القيمة اإلجمالية للعقدين حوالي 

 

 االعالم

 (اليوم السابع) "اليوم السابع" يحذر من صفحة وهمية تحمل اسمه وتبث أخبارا وشائعات مغلوطة 

نشرت صفحة "مفبركة" تنتحل اسم "اليوم السابع"، بموقع التواصل االجتماعى "فيس بوك"، خبرا كاذبا تحت عنوان "تسريب 

غانم تثير غضب زوجها وخالفات وصلت للطالق"، ويؤكد "اليوم السابع" أن هذا الخبر عار تماما من  صور خاصة للفنانة عال

  .الصحة، وليس له أى أساس من الصحة، وأن الصفحة التى نشرته مزيفة

 (مصر العربيه) اإلبراشي: بعض الصحفيين باعوا النقابة والتاريخ سيحاسبهم

أضاف اإلبراشي خالل برنامجه "العاشرة و قال اإلعالمي وائل اإلبراشي إن الصحفيين تحولوا ألول مرة خالل األزمات إلى خندقين

مساء األحد أن كل األزمات السابقة شهدت توحد الصحفين مهما كانت المشاكل واألزمات، مشددا على مساء" على فضائية "دريم" 

 أن تلك األزمة شهدت انشقاقا وصل إلى أن يبيع البعض النقابة.

 سياحهال

 (الشروق) %01تراجع نسبة اإلشغال السياحي بشرم الشيخ لـ 

قال العميد عصام خضر مدير مركز العمليات وإدارة األزمات بديوان عام محافظة جنوب سيناء، إن نسبة اإلشغال السياحي في 

العامة لإلشغال السياحي بالمحافظة خالل احتفاالت أعياد الربيع موضحا أن النسبة  %21تراجع وخاصة أنها قد ارتفعت إلى 

 .%01والنسبة بمدينة شرم الشيخ وصلت لـ %02انخفضت إلى 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08052016&id=3c268263-142f-49d2-8f42-77cc989b2047
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08052016&id=3c268263-142f-49d2-8f42-77cc989b2047
http://www.albawabhnews.com/1921281
http://www.albawabhnews.com/1921281
http://www.almasryalyoum.com/news/details/943667
http://www.almasryalyoum.com/news/details/943667
http://www.aswatmasriya.com/news/details/62448
http://www.aswatmasriya.com/news/details/62448
https://www.youm7.com/story/2016/5/9/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%AB-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A7/2709602
https://www.youm7.com/story/2016/5/9/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%AB-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A7/2709602
http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88/1051433-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87%D9%85
http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88/1051433-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87%D9%85
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08052016&id=008fccd6-08ba-4352-b830-5393dcdeb0dc
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08052016&id=008fccd6-08ba-4352-b830-5393dcdeb0dc
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 الزراعه

 (بوابة االخبار) رئيس الوزراء: مليار جنيه لسداد مستحقات الموردين لألقماح من المزارعين

ووجه رئيس  المهندس شريف إسماعيل بزيارة إلى غرفة عمليات متابعة توريد األقماح المحلية الوزراء قام رئيس مجلس الوزراء

القمح وصرف مستحقاتهم فورًا، وأجرى اتصااًل بوزير المالية كلفه خالله بتوفير مليار الوزراء بسرعة حل جميع مشاكل مزارعي 

 جنيه اليوم لسداد مستحقات الموردين لألقماح من المزارعين.

 (أصوات مصريه) مليون طن من القمح المحلي منذ بداية موسم التوريد 0.6الحكومة تشتري 

قالت وزارة الزراعة، في بيان اليوم األحد، إن إجمالي ما تسلمته الحكومة من القمح المحلي، في شون بنك التنمية واإلئتمان 

ماليين طن من  2وتعتزم الحكومة شراء  مليون طن منذ بدء موسم التوريد وحتى اآلن 0.6الزراعي وصوامع وزارة التموين، بلغ 

 .جنيها لألردب 261وحددت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم  المحلي في الموسم الحالي القمح

 

 النقل والمواصالت

 (أصوات مصريه) بسبب "المزلقانات" 6101ارتفاعا في حوادث القطارات خالل  %08.0اإلحصاء: 

بسبب  %08.0المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، اليوم األحد، إن عدد حوادث القطارات خالل العام الماضي ارتفع بنسبة قال الجهاز 

وأوضح الجهاز في النشرة السنوية لحوادث السيارات والقطارات في عام .""عدم االهتمام بتطوير بوابات المنافذ )المزلقانات(

 حادثا في العام السابق. 0122حادثا مقابل  0601منها، أن عدد حوادث القطارات بلغ ، التي تلقت أصوات مصرية نسخة 6101

 

 قباطاأل

 (بوابة االخبار) الكنيسة القبطية تدين الهجوم اإلرهابي على ضباط حلوان

أدانت الكنيسة القبطية المصرية األرثوذكسية وعلي رأسها تواضروس الثاني الحادث اإلرهابي الذي وقع صباح أمس " األحد " وأدي 

نعزى شهداء الوطن األبرار من رجال الشرطة البواسل الذين وجاء في نص البيان "من ضباط الشرطة بمنطقة حلوان  7 مقتلإلى 

 ".يقدمون أرواحهم الطاهرة ليدرءوا عن الوطن الهجمة الشرسة لإلرهاب الغاشم ولتمتزج دماء المسلم والمسيحي

 (بوابة االخبار) رثوذوكسيةوزير السياحة يشارك في االحتفالية السنوية للكنيسة األ

رثوذوكسية بروما، والتي نظمتها الكنيسة القبطية شارك يحيى راشد، وزير السياحة، في االحتفالية التي أقيمت بمقر الكنيسة األ

 عاما على زيارة البابا شنودة للفاتيكان 20المصرية األرثوذكسية بالتعاون مع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، بمناسبة مرور 

 .لبلدين في مجال السياحةودعا لمزيد من التعاون بين ا ير بالعالقات بين مصر والفاتيكانوأشاد الوز

 (الوطن) يلتقى النواب األقباط لمناقشة قوانين الكنيسة« تواضروس»

التقى عدداً من النواب األقباط بمجلس النواب، الخميس الماضى، داخل المقر البابوى  تواضروس الثانىإن « الوطن»قالت مصادر لـ

ساعات لمناقشة رأى  1بدير األنبا بيشوى بوادى النطرون، الذين قّدموا له التهنئة بعيد القيامة. وكشفت مصادر أن اللقاء استمر 

 .الل الفترة المقبلة إلقرارهالكنيسة فى قانون بناء الكنائس المزمع تقديمه إلى البرلمان خ

 

 

http://akhbarelyom.com/article/572f2653469174417bd71f09/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%86-1462707795
http://akhbarelyom.com/article/572f2653469174417bd71f09/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%86-1462707795
http://www.aswatmasriya.com/news/details/62418
http://www.aswatmasriya.com/news/details/62418
http://www.aswatmasriya.com/news/details/62416
http://www.aswatmasriya.com/news/details/62416
http://akhbarelyom.com/article/572fcfd09e7873bf7f903b47/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%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%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-1462751184
http://akhbarelyom.com/article/572fcfd09e7873bf7f903b47/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%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%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-1462751184
http://akhbarelyom.com/article/572f99919e7873c567611684/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9-1462737297
http://akhbarelyom.com/article/572f99919e7873c567611684/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9-1462737297
http://www.elwatannews.com/news/details/1155002
http://www.elwatannews.com/news/details/1155002
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 أخرى

 الصحة: 21 مصابا بحريق الرويعى فى العتبة.. وال وفيات )اليوم السابع(

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن إجمالى عدد المصابين فى حادث الحريق الذى وقع فى الساعات األولى من صباح اليوم بأكشاك 

مصابا إلى  69تم نقل و ةدون وقوع حاالت وفا مصابا باالختناق 21العتبة، بلغ  مالبس وعدة عمارات مجاورة أمام سنترال

 .حالة أخرى بموقع الحادث وترك مكان البالغ 00فيما تم إسعاف  تحسن حالتهم مستشفيات وخرجوا جميعا بعد ال

 

 

 المحور الرابع

 المصرى األمني تطورات المشهد

 -األمنية: األخبار 

 (األهرام) من رجال الشرطة بحلوان 8إرهابيين قتلوا  2البحث عن 

عبد الغفار وزير الداخلية، شيعت جثامين ثمانية من رجال  مجديفى جنازة عسكرية مهيبة بأكاديمية الشرطة تقدمها اللواء 

لساعات األولى من صباح أمس إثر قيام مجهولين بإطالق األعيرة النارية عليهم أثناء قيامهم بتفقد فى ا قتلواالذين  الشرطة،

 الحالة األمنية فى منطقة حلوان.

 

 (اليوم السابع) جهاز تجسس داخل سماعة كبيرة بطرد قادم من الصين 21جمارك المطار تضبط 

جهاز تجسس داخل سماعة كبيرة قادمة بطرد بريدى  21تمكنت جمارك البريد السريع بقرية البضائع بمطار القاهرة من ضبط 

  .وتحرير محضر لصاحب الطرد قادم من الصين، وتم احتجاز المضبوطات

  

 (الشروق) تكهنات« فض رابعة»بمرور ألف يوم على « حادث حلوان»ربط «: الداخلية»

من أفراد  7الداخلية للعالقات العامة واإلعالن، إن الربط بين حادث قتل ضابط و قال اللواء أبوبكر عبد الكريم، مساعد وزير

بينهم الرئيس األسبق محمد مرسى، في « اإلخوان»الشرطة بمنطقة حلوان، وبين األحكام الصادرة بحق مجموعة من جماعة 

 قضية التخابر مع قطر، تعتبر تكهنات.

 

 (الشروق) أشقاء بالغربية 0ى أمين شرطة يطلق النار من سالحه الميري عل

يران النأطلق أمين شرطة من قوة مباحث النقل والمواصالت بالقاهرة، ومقيم بقرية كفر شمارة التابعة لدائرة مركز زفتى بإطالق 

ليفة وعائلة أشقاء أمام مستشفى زفتى العام.وأكد شهود عيان أن المشاجرة نشبت بين عائلة خ 0من سالحه الميري، على 

 .المهدي بسبب األطفال

 

 (60عربي) فنانان مصريان على قوائم ترقب الوصول بتهمة االنتماء لإلخوان

https://www.youm7.com/story/2016/5/9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--60-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B9%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA/2709852
https://www.youm7.com/story/2016/5/9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--60-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B9%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA/2709852
http://www.ahram.org.eg/News/181896/25/510563/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86--%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181896/25/510563/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86--%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/5/8/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B6%D8%A8%D8%B7-40-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%86/2709275
https://www.youm7.com/story/2016/5/8/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B6%D8%A8%D8%B7-40-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%86/2709275
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08052016&id=1aa5933d-c1a3-49a3-a83c-3c54041c9543
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08052016&id=1aa5933d-c1a3-49a3-a83c-3c54041c9543
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07052016&id=4396b11a-6dc8-43f2-a89f-6fb5012c6d6c
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07052016&id=4396b11a-6dc8-43f2-a89f-6fb5012c6d6c
http://arabi21.com/story/907253/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86#tag_49232
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ومحمد شومان على قوائم ترقب الوصول العتقالهما بتهمة االنضمام  عبد اهللسلطات بمصر اسمي الفنانين هشام الوضعت 

 إلى قناة تلفزيونية تابعة لجماعة اإلخوان المسلمين.

 

 (60عربي) "العربية لحقوق اإلنسان" تستنكر أحكام اإلعدام األخيرة بمصر

أيار/ مايو، على خلفية اتهامات بالتخابر  7استنكرت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان أحكام اإلعدام األخيرة بمصر، والصادرة في 

 مع دولة قطر، علما بأن من بين المحكومين امرأة.

 

 (60عربي) وفد إيطالي بالقاهرة لتسلم وثائق جديدة بشأن مقتل ريجيني

قالت وكالة أنباء الشرق األوسط المصرية، إن وفدا إيطاليا وصل، السبت، القاهرة لتسلم مزيد من التحقيقات والوثائق )لم ُيكشف 

 8ليو ريجينيوأوضحت الوكالة أن "وفد المحققين اإليطاليين يضم عن محتواها(، بخصوص قضية مقتل الشاب اإليطالي جو

 .أشخاص، وصلوا في زيارة لمصر تستمر ثالثة أيام

 

 (اليوم السابع) السيطرة على حريق محدود فى مخلفات أعلى سطح مبنى مديرية أمن الجيزة

الشلقانى من السيطرة على حريق نشب فى مخلفات أعلى سطح مبنى  مجديتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة برئاسة اللواء 

سيارات مطافئ،  8ن رجال الدفاع المدنى قد انتقلوا إلى مكان الحريق فور ورود بالغ لهم بالواقعة بصحبة مديرية أمن الجيزة. وكا

  .وتمكنوا من السيطرة على النيران قبل امتدادها، ودون إصابات

  

 -ونيابات: محاكم 

 (اليوم السابع) متهما باغتيال النائب العام السابق هشام بركات لمحكمة الجنايات 27إحالة 

أكد النائب العام المستشار نبيل صادق، أن عناصر جماعة اإلخوان وحركة حماس الفلسطينية، هم من نفذوا عملية اغتيال 

هشام بركات، وقال النائب العام، فى بيان رسمى، اليوم األحد، أن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا انتهت النائب العام المستشار 

 .متهما لمحكمة الجنايات 27إلى إحالة 

  

 (الشروق) «العمل»و« ضريبة المبيعات»ترفض الطعون على قانوني « الدستورية»

 02لسنة  09قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة، األحد، برئاسة المستشار عدلي منصور، برفض الدعوى رقم 

 المبيعات.( من قانون الضريبة على 09قضائية "دستورية"، والتي تطعن على دستورية نص المادة )

 

 (الشروق) شابا بكفالة في اتهامهم بالتحريض على التظاهر 02النيابة تستأنف على إخالء سبيل 

شابا، بعد ساعات من قرار قاضي المعارضات بمحكمة جنح الظاهر  02قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، استئناف قرار إخالء سبيل 

 01شابًا بكفاالت متفاوتة بين  02المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة في العباسية برئاسة المستشار أحمد طلعت، بإخالء سبيل 

 أبريل الماضي. 61التحريض على التظاهر بدون ترخيص يوم ألف جنيه، في اتهامهم ب 61إلى 

http://arabi21.com/story/907198/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1#tag_49232
http://arabi21.com/story/907123/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A#tag_49232
https://www.youm7.com/story/2016/5/7/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84/2707893
https://www.youm7.com/story/2016/5/7/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84/2707893
https://www.youm7.com/story/2016/5/8/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-67-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9/2709186
https://www.youm7.com/story/2016/5/8/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-67-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9/2709186
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08052016&id=d3b42721-f965-449e-a2c3-97dfd13dc66a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08052016&id=d3b42721-f965-449e-a2c3-97dfd13dc66a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08052016&id=09fbf23e-04a3-4c40-908e-2d1d85187ed8
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08052016&id=09fbf23e-04a3-4c40-908e-2d1d85187ed8
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 (الشروق) «بدر والسقا»إخالء سبيل صحفيين بعد اتهامهما بخرق حظر النشر في قضية 

استئناف القاهرة إخالء سبيل سيد عبد العاطي، رئيس مجلس إدارة وتحرير الوفد، وسامية فاروق، الصحفية قررت نيابة 

بالجريدة، بضمان الشخصي من سراي النيابة، التهامهما بخرق حظر التشر في قضية القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود 

 أمام القضاء اإلداري إللغاء قرار حظر النشر في القضية.السقا، بنشر الدعوى القضائية التي أقامها أحد المحامين 

 

 

 (الشروق) «التحريض على التظاهر»في « أبريل 2»تأييد إخالء سبيل عمرو عز عضو 

جنيه،  6111أبريل، وأحمد رمضان عبد السالم، بكفالة  2جنايات جنوب الجيزة، إخالء سبيل عمرو عز عضو حركة  60أيدت الدائرة 

 في اتهامهم باالنضمام لجماعة غرضها الدعوة للتظاهر لرفض اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.

 

 (الشروق) «ل بمالك عدليإجراءات التنكي»خالد علي يتقدم بشكوى إلى مجلس القضاء ووزير العدل ضد 

تقدم المحامي الحقوقي خالد علي بشكوى إلى مجلس القضاء األعلى، والنائب العام، ورئيس المحكمة االبتدائية بشبرا الخيمة، 

العدل، ومساعده للتفتيش القضائي، ونقيب المحامين، ضد اإلجراءات التي اتخذت مع المحامي مالك عدلي المحبوس حاليًا ووزير 

 على ذمة اتهامه بالتحريض على التظاهر.

 

 (بي بي سي العربية) متهمين بقضية "التخابر مع قطر" 2محكمة مصرية تستطلع رأي المفتي في إعدام 

صحفيين لمفتي البالد الستطالع الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك في  2متهمين من بينهم  2قررت محكمة مصرية إحالة أوراق 

ولم ُيذكر اسم مرسي ضمن المتهمين الذين .م فيها الرئيس المعزول محمد مرسيالتخابر مع قطر" يته“بـ قضية تعرف إعالميا 

 شخصا. 00يونيو للنطق بالحكم على كافة المتهمين، وعددهم  08وحددت المحكمة جلسة .أحيلت أوراقهم للمفتي

 

 -اعتقاالت: 

 (الشروق) وال نعرف السبب الد أحد أعضاء الفرقة فجر اليومالقبض على عزالدين خ«: أطفال شوارع»

نشر فريق األغاني "أطفال شوارع"، عبر صفحتهم الرسمية بموقع التواصل االجتماعي فيس بوك، اليوم السبت، أنه تم القبض 

 أعضاء الفرقة ويدعى عزالدين خالد من منزله فجر اليوم السبت، وتم ترحيله إلى قسم مصر الجديدة.على أحد 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07052016&id=988943ce-7c34-4662-82a0-824039920cad
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07052016&id=988943ce-7c34-4662-82a0-824039920cad
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07052016&id=d06c41ee-ee6b-4423-8c73-967ab74338a1
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07052016&id=d06c41ee-ee6b-4423-8c73-967ab74338a1
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07052016&id=bd88cffc-3c1b-49b5-aade-aeff8d0ac975
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07052016&id=bd88cffc-3c1b-49b5-aade-aeff8d0ac975
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/05/160507_egypt_morsi_verdict
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/05/160507_egypt_morsi_verdict
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07052016&id=630f3dae-1809-4526-b2d3-b2257f4c8746
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07052016&id=630f3dae-1809-4526-b2d3-b2257f4c8746
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 الخامسالمحور 

 المصرى العسكري تطورات المشهد

 (األهرام) يشيد بدور القيادة السياسية فى شتى المجاالت حتى تستعيد مصر مكانتها الرفيعة صبحي

بقادة وضباط وصف وجنود االفرع  الحربيالتقى الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واالنتاج 

المناطق العسكرية والوحدات الخاصة من خالل الفيديو كونفرانس وذلك لتوحيد الرسالة الرئيسيه والجيوش الميدانية و

 .ت المسلحةوالمفهوم والتواصل مع أكبر عدد ممكن من رجال القوا

 

 (الشروق) شخصا إلى ليبيا 70لـ تحبط محاولة هجرة غير شرعية « حرس الحدود»

شخص بينهم أربعة سودانيين، وذلك  07ليبيا لنحو  إلىتمكنت قوات حرس الحدود، السبت، من إحباط محاولة هجرة غير شرعية 

 اوية المشتركة بجنوب مدينة السلوم.حال تسللهم عبر الدروب الصحر

 

 (الوطن) أمر مهم« الحربيالتصنيع »انفتاح مصر على أفريقيا فى «: العصار»

رئيس أركان الجيش الكينى، ، بالفريق أول سمسون مواثينى، الحربيالتقى الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة لإلنتاج 

 بديوان عام الوزارة على هامش زيارته الرسمية إلى مصر قبل مغادرته البالد، صباح أمس، عائدًا إلى بالده.

 

احتفاًلا بذكرى تحرير سيناء القوات المسلحة توزع أكثر من نصف مليون حصة غذائية على المواطنين بالعديد 

 (موقع وزارة الدفاع) من المحافظات

القائد العام للقوات المسلحة وزير  صبحيفى إطار احتفاالت مصر والقوات المسلحة بأعياد تحرير سيناء أصدر الفريق أول صدقى 

أوامره بقيام جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة إلعداد وتجهيز وتوزيع أكثر من نصف مليون حصة  الحربيالدفاع واإلنتاج 

 غذائية مجانية على المستحقين من الفئات األكثر احتياًجا على مستوى الجمهورية.

 

http://www.ahram.org.eg/News/181896/25/510589/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%89-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B4%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%AA.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181896/25/510589/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%89-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B4%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%AA.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07052016&id=25883844-398e-4ffe-9d33-ff5818f62fc6
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07052016&id=25883844-398e-4ffe-9d33-ff5818f62fc6
http://www.elwatannews.com/news/details/1152446
http://www.elwatannews.com/news/details/1152446
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29163
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29163

