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 األولالمحور 

 تطورات السياسة الخارجية

 )بوابة األهرام( الخارجية: مصر ترحب باتفاق المناطق األربع في سوريا

يوم الخميس، باالتفاق الذيتم التوقيع عليه في ختام الجولة الرابعة من مفاوضات ي بيان صادر عن وزارة الخارجية رحبت مصر، ف

 اآلستانه بشأن األزمة السورية، والذي ينص على إقامة أربع مناطق منخفضة التوتر في سوريا.
 
 )بوابة األخبار( تسمح بدخول رؤساء االتحادات األفريقية دون تأشيرات مسبقة» الخارجية«

سمحت وزارة الخارجية بدخول رؤساء اتحادات الدول األفريقية لكرة القدم إلى مصر بدون تأشيرات دخول مسبقة وعدم تنفيذ مبدأ 

 ل عليهم وذلك للمشاركة في بعض الفعاليات الرياضية بمصر.المعاملة بالمث

 

 )بوابة األخبار( أيام لعودة العالقين 3فتح معبر رفح 

يوم الخميس، عن فتح معبر رفح البري، أيام السبت واألحد واالثنين القادمين لعودة نت سفارة فلسطين بالقاهرة مساء لأع

 المواطنين العالقين والراغبين بالعودة إلى قطاع غزة.

 
 )اليوم السابع( سفير مصر بواشنطن يقيم مأدبة عشاء ألعضاء وفد بعثة طرق األبواب بأمريكا

أقام السفير ياسر رضا، سفير مصر فى واشنطن، احتفالية عشاء ألعضاء وفد بعثة طرق األبواب الموجودة حاليا فى العاصمة 

رئيس غرفة التجارة األمريكية بالقاهرة، وعمر مهنا رئيس مجلس األعمال المصرى شهد االحتفالية أنيس أكليمندوس،  .األمريكية

األمريكى، وطارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات، ولفيف من أعضاء الغرفة، باإلضافة إلى أعضاء السفارة، ومكتب التمثيل التجارى، 

 والملحق العسكرى.

 

 )الشروق( رئيس أورجواي يزور القاهرة نهاية مايو

استقبلت غرفة القاهرة التجارية، سفير أورجواي بالقاهرة، خوسية دي سيبومورينو، لبحث ترتيبات تنظيم لقاء موسع بين وفد 

 ي، خالل زيارته للقاهرة، المقررة نهاية مايو الجاري ونظرائهم المصريين.رجال األعمال المصاحب لرئيس أورجوا

 

 )بوابة األخبار( وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارجيلتقي  ب نائب وزير الخارجية اليوناني

نيكوالوس كويك، نائب وزير -التقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيد تيرينس

ضم الوفد كال من: السيد ميشيل خريستوس، سفير اليونان بالقاهرة، والسيدة المبريني  مرافق له.الخارجية اليوناني، و الوفد ال

كوميني مستشار أول الشئون القنصلية لدى سفارة اليونان بالقاهرة، والسيدة ماريا سولومو مديرة المكتب الدبلوماسي لنائب 

 وزير الخارجية اليوناني.

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1511492.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1511492.aspx
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2011779/1/%C2%BB%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9%C2%AB-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%B4.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2011779/1/%C2%BB%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9%C2%AB-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%B4.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2012105/1/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD-3-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2012105/1/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD-3-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86.html
http://www.youm7.com/story/2017/5/5/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9/3219716
http://www.youm7.com/story/2017/5/5/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9/3219716
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04052017&id=d5474f83-6a23-4e18-9d9d-60bb00d941b6
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04052017&id=d5474f83-6a23-4e18-9d9d-60bb00d941b6
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2011799/1/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%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%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AE%D8%A7.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2011799/1/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%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%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AE%D8%A7.html


 

 

7002مايو 50  مرصد اإلعالم المصري       2   

 

 )اليوم السابع( مد مرسى وأيمن نورمنصف المرزوقى يدعو للعفو عن مح

دعا منصف المرزوقى رئيس تونس السابق إلى العفو عن أيمن نور واإلفراج عن الرئيس محمد مرسى مؤكدا أن هذا األمر هو ما 

 عنى موت السياسة فى مصر.تعرفه السياسة أما عن سجنهما أو صدور أحكام ضدهما فهذا ي

 

 )الوطن( 7002إجراء انتخابات فى «: رويترز»فى مصر.. و« حفتر والسراج»مصدر: لقاء مرتقب لـ

ن القائد العام للجيش الوطنى الليبى إنه جرى االتفاق بي« رويترز»قال مصدر فى دولة اإلمارات العربية المتحدة لوكالة أنباء 

، 7002المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسى فائز السراج، على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فى موعد أقصاه مارس 

 قريبًا سيكون هناك لقاء بين )حفتر»الليبى « المجلس الرئاسى»وقال مصدر بـ دعت إليه مصر فى فبراير الماضى. وهو ما

 «.والسراج( فى القاهرة، وسيبدأ عمل لجان الحوار التى دعت مصر فى السابق إلى تشكيلها

 

 شروق()ال إلرساء السالم فى الشرق األوسط« بارقة أمل»الفاتيكان: مصر 

للتاريخ وللحاضر على حد السواء، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أنها « بارقة أمل»فرنسيس، بابا الفاتيكان، إن مصر تمثل قال 

 «.الملجأ والعون الحقيقى كما كانت عندما استضافت يعقوب وأبناءه والمسيح عليه السالم»تمثل 

 

 )مصرالعربية( مصر غاضبة ذا صن: بعد رفض بريطانيا رفع حظر السفر لشرم الشيخ..

ذا صن" البريطانية تقريًرا سلطت رفُض بريطانيا رفَع حظر الرحالت الجوية لشرم الشيخ يغضب مصر.. هكذا عنونت صحيفة "

فيه الضوء على حالة السخط التي تظهرها السلطات المصرية بسبب تعنت المملكة المتحدة في رفض استئناف حركة الطيران 

لمنتجع شرم الشيخ خاصة في ظل تداعياته السلبية على االقتصاد المصري وقطاع السياحة الذي يعمل فيه ما ال يقل عن 

 من المواطنين المصريين. أربعة ماليين

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youm7.com/story/2017/5/5/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%82%D9%89-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%89-%D9%88%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/3218300
http://www.youm7.com/story/2017/5/5/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%82%D9%89-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%89-%D9%88%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/3218300
http://www.elwatannews.com/news/details/2065549
http://www.elwatannews.com/news/details/2065549
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03052017&id=5ea06a8f-d483-4e32-a990-574a0c934abd
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1418514-%D8%B0%D8%A7-%D8%B5%D9%86--%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%BA%D8%A7%D8%B6%D8%A8%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1418514-%D8%B0%D8%A7-%D8%B5%D9%86--%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%BA%D8%A7%D8%B6%D8%A8%D8%A9
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -الرئاسة المصرية: 

 (بوابة األهرام) السيسي يصل القاهرة عائًدا من دولة اإلمارات

 اإلمارات العربية المتحدة، عقب زيارة رسمية استمرت لمدة يومين.وصل السيسي، إلى القاهرة قادًما من دولة 

 

 (الوطن) مصدر: السيسي يجري جولة خليجية األحد

ر باح األحمد الجابر الصباح، أميقال مصدر رئاسي إن السيسي، يجري جولة خليجية األحد المقبل، يبدأها بالكويت ويلتقي الشيخ ص

يزور السيسي البحرين للقاء الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لتعزيز التعاون ومباحثة القضايا ثم  الدولة، إلجراء مباحثات رسمية.

 .التي تواجه األمة العربية

 

 (الوطن) السيسي يوافق على قرض اليابان لتنفيذ المرحلة الثانية من "المتحف الكبير"

، ينص على الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية 7005لسنة  505أصدر السيسي قراًرا رقم 

"ين ياباني"، لتنفيذ المرحلة الثانية من ماليين  904مليارا و 94واليابان الخاص بالقرض المقدم من الحكومة اليابانية بمبلغ 

 .7005أكتوبر  79مشروع إنشاء المتحف المصري الكبير والموقعة في القاهرة بتاريخ 

 

 (البوابة نيوز) قرارات جمهورية جديدة 3الجريدة الرسمية تنشر 

 .السيسي إحالة المستشار حسن على سيد النجار، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إلى المعاشنشرت الجريدة الرسمية قرار 

كما نشرت قرارين بنقل عمرو حسن نبيل، القاضى بمحكمة استئناف المنصورة، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة األوقاف، ومحمود 

 ة، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة القوى العاملة.أحمد أبو هاشم، الرئيس من الفئة "ب" في محكمة دمياط االبتدائي

 

 -الحكومة المصرية: 

 (امبوابة األهر) رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي االستثمار والبترول وهيئة قناة السويس

، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي االستثمار والبترول وهيئة قناة السويس بشأن تسوية شهد شريف إسماعيل رئيس الوزراء

 بين شركة سونكر وهيئة موانئ دبي والهيئة االقتصادية لقناة السويس.

 

 (رامبوابة األه) توفير الكميات المطلوبة من السلع األساسية استعداًدا لرمضان بالمنافذ الثابتة والمتحركة

تابع شريف إسماعيل رئيس الوزراء االستعدادات الجارية لتوفير السلع الغذائية األساسية قبل حلول شهر رمضان المعظم، وذلك 

 ممثلي الجهات المعنية.في اجتماع عقده مع الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، و

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1511300.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1511300.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/2067139
http://www.elwatannews.com/news/details/2067139
http://www.elwatannews.com/news/details/2066146
http://www.elwatannews.com/news/details/2066146
http://www.albawabhnews.com/2510365
http://www.albawabhnews.com/2510365
http://gate.ahram.org.eg/News/1511424.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1511426.aspx
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 -البرلمان المصري: 

 (بوابة األهرام) البرلمان ينتهي من قانون االستثمار.. ويرجئ الموافقة النهائية لغياب النواب

االستثمار، فيما أرجأ الموافقة النهائية على القانون انتهى مجلس النواب، في جلسته العامة، من مناقشة مواد مشروع قانون 

 إلى جلسات األسبوع المقبل، نظًرا لغياب النواب، وتطلب الموافقة عليه أغلبية ثلثي األعضاء.

 

 (بوابة األهرام) على قانون تنظيم الفتوى العامة الموافقةبحضور مفتي الجمهورية ووزير األوقاف.. 

وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب، في اجتماعها المشترك مع اللجنة الشئون التشريعية، على المادة األولى من مشروع قانون 

كبار تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب عمرو حمروش، التي تحدد الجهات المنوط بها إصدار الفتاوى، ممثلة في هيئة 

 العلماء باألزهر الشريف، أو دار اإلفتاء أو مجمع البحوث اإلسالمية أو إدارة الفتوى بوزارة األوقاف.

 

 (الوطن) البرلمان يناقش تقريري زيارة "سجن الفيوم" و"دور األيتام" األسبوع المقبل

النواب، مناقشة عدد من تقارير لجنته المعنية بحقوق اإلنسان، بشأن الزيارات الميدانية التي أجرتها خالل الشهور يبدأ مجلس 

الماضية، وعلى رأسها الزيارة الميدانية إلى سجن الفيوم التي جرت في شهر فبراير الماضي، وسيتم مناقشته بالجلسة يوم الثالثاء 

 ور األيتام.المقبل، فضًلا عن زيارة عدد من د

 

 (الوطن) خالف بين الحكومة و"النواب" بسبب العالوة

اختلف أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مع الحكومة، في الجلسة العامة، بسبب مشروع قانون العالوة الخاصة 

 بالخدمة المدنية.للموظفين غير المخاطبين 

 

 (الشروق) تؤجج أزمة تعديل قانون األزهر فى البرلمان« معركة التوقيعات»

د أبو حامد، مقترح مشروع تعديل قانون األزهر الشريف، أشعلت معركة جمع التوقيعات تحت قبة البرلمان بين النائب محم

ومعارضيه من رافضى المشروع، األزمة المحتدمة بين الطرفين، وخاصة بعد مطالبة النائب أسامة شرشر رسميا، لرئيس البرلمان 

وة استبقت تقدم مدعوما بتوقيعات آخرين برفض مناقشة مشروع القانون، لتعارضه مع المادة السابعة من الدستور، فى خط

 .بمشروع القانون األسبوع المقبل أبو حامد

 

 (الشروق) بالبرلمان تقر النسخة النهائية لقانون العمل« القوى العاملة»

العاملة فى مجلس النواب، النسخة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد بما فى ذلك المواد الخالفية التى أقرت لجنة القوى 

أشهر فى أزمة، و ذلك خالل اجتماعها، برئاسة  ٤سجلها العمال وممثلوهم ورجال األعمال، والتى تسبب تأخر تقديمها للجنة لمدة 

 وكيل اللجنة، النائب محمد وهب اهلل.

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1511511.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1511511.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1511335.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1511335.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/2068859
http://www.elwatannews.com/news/details/2068859
http://www.elwatannews.com/news/details/2067736
http://www.elwatannews.com/news/details/2067736
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04052017&id=46de69b8-cab2-4172-a01e-cc8636dd3cd2
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04052017&id=46de69b8-cab2-4172-a01e-cc8636dd3cd2
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04052017&id=4dc99d8f-eb55-43c7-ba93-5871b76ac4e9
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04052017&id=4dc99d8f-eb55-43c7-ba93-5871b76ac4e9
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 (اليوم السابع) ين..وزير المالية يلقى بيان مشروع الموازنة الجديدة أمام البرلماناالثن

النواب جلساته العامة بداية من األحد القادم حتى الثالثاء، لمناقشة عدد من القضايا الهامة، حيث تشهد جلسة يستأنف مجلس 

األحد أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون الرياضة، ومشروع قانون االستثمار ومشروع قانون العالوة الخاصة لغير المخاطبين 

ن حضور وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى إللقاء البيان المالى عن مشروع الموازنة وتشهد جلسه االثنيبقانون الخدمة المدنية.

 .7002/7002للدولة للعام المالى  العامة

 

 -األحزاب واالئتالفات: 

 (الشروق) «المصريين األحرار»تجري االنتخابات الداخلية لـ« جبهة ساويرس»الجمعة.. 

قال محمود العاليلي القيادى بحزب المصريين األحرار، والمحسوب على جبهة نجيب ساويرس مؤسس الحزب، إنه سيتم إجراء 

وأضاف أنه الجمعة، على منصب رئيس الحزب واألمين العام وانتخاب أعضاء الهيئة العليا. ومالياالنتخابات الداخلية للحزب، 

عضوا من بينهم، كما ترشح العاليلي  50عضو من أعضاء المصريين األحرار، على مقاعد الهيئة العليا، الختيار  047يتنافس 

 وأحمد سامر لمنصب رئيس الحزب واألمانة العامة في قائمة مغلقة.

 

 -قابات: ن

 (الشروق) «السقاالت»مايو وسط  9الصحفيون يحيون ذكرى عمومية 

مايو "عمومية الكرامة"، وتضمن االحتفال  9نظم أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين احتفالية إلحياء ذكرى عمومية 

 عرض لفيديو ومعرض صور ومعرض للصفحات األولى للصحف توثق ردود األفعال على االقتحام ورد فعل الصحفيين عليها.

 .ها الصحفيون صور لعمومية الكرامةوانتهت االحتفالية بوقفة احتجاجية على ساللم النقابة رفع في

 

 -المؤسسات الدينية: 

 (بوابة األهرام) المفتي يستقبل سفير كازاخستان في القاهرة لبحث التعاون الديني

استقبل الدكتور شوقي عالم مفتي الجمهورية في مكتبه السفير أرمان إيساجالييف سفير كازاخستان في القاهرة، لبحث أوجه 

 ون الديني بين مصر وكازاخستان.تعزيز التعا

 

 تصريحات:

 )مصرالعربية( محلب: بالدنا المسرح الرئيسي لإلرهاب

أن بالدنا أصبحت المسرح الرئيسي لإلرهاب  قال المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية

والجريمة العابرة للحدود، وأن الشباب يخاطرون بحياتهم بحثا عن المستقبل، مما يجعلهم فريسة سهلة للمتالعبين وعديمي 

 الضمير المتطرفين الذين يستمدون قوتهم من الجهل والخوف.

 

 

http://www.youm7.com/story/2017/5/4/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/3219588
http://www.youm7.com/story/2017/5/4/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/3219588
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04052017&id=8ce530ff-7f0a-46ea-a96f-b830adecc0ff
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04052017&id=8ce530ff-7f0a-46ea-a96f-b830adecc0ff
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04052017&id=54db95ff-32e2-4c5e-a29c-3ae6ec437bdf
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04052017&id=54db95ff-32e2-4c5e-a29c-3ae6ec437bdf
http://gate.ahram.org.eg/News/1511383.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1511383.aspx
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1419124-%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1419124-%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
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 -توك شو: 

 (الوطن) جابر نصار: لم تكن لدي أي خبرة إدارية قبل تولي رئاسة جامعة القاهرة

يكن لديه أي خبرة إدارية قبل توليه منصب رئاسة الجامعة، ولكنه اكتشف قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إنه لم 

وأضاف أن كافة قراراته  .في نفسه قوة التحمل واألعصاب وقدرته على اإلدارة، موضًحا أنه لم ينفرد بأي قرار اتخذه داخل الجامعة

 كانت باإلجماع.

 

 )اليوم السابع( رئيس جامعة األزهر: "الداعشى ليس خارًجا عن الملة"

قال الدكتور أحمد حسنى، رئيس جامعة األزهر، أن الداعشى ليس خارجًا عن الملة طالما يشهد بأنه ال إله إال اهلل ومحمد رسول 

 فسق وعصيان، وعن توصيفه للقاتل قال: "من قتل يقتل".اهلل، وإن كانت أعماله تمثل أعمال كفر و

 

 -سوشيال ميديا: 

 (مصر العربية) سامح أبو عرايس: فتاة عربة البرجر ممثلة جاءت لتلميع السيسي

رأى سامح أبو عرايس مؤسس حركة "أبناء مبارك"، أن ظهور فتاة عربية البرجر، ما هو إال مجرد فيلم لتلميع النظام السياسي 

اإلعالم وقال "ياسمين رحيم بتاعة عربية البرجر طلعت ممثلة وعاملة عدة أفالم..يعني مش فتاة مكافحة زي ما  القائم

 صورها..دي ممثلة أفالم واعالنات".

 

 (مصر العربية) بعد اإلخالء عن"حسن مالك".. تامر أبو عرب: "بيديروا خدمة عمله مش بلد"

وكتب "االقتصاد وقع قبضوا على حسن مالك.. وقع  .عّلق اإلعالمي، تامر أبو عرب، على إخالء سبيل رجل األعمال حسن مالك

 أكتر أفرجوا عنه تحس إنهم بيديروا خدمة العمالء في تي اي داتا مش بيديروا بلد".

 

 (مصر العربية) نشطاء باإلسكندرية 3عمرو حازق: القبض على 

وكتب عبر  .أعلن الشاعر والناشط السياسي، عمر حازق، أن وزارة الداخلية ألقت القبض على ثالث نشطاء من مدينة اإلسكندرية

من إسكندرية: إسالم الحضري والشاذلي حسين  3لوقتي الداخلية  اعتقلت حسابه بموقع التواصل االجتماعي فيس بوك : "لحد د

 وأحمد إبراهيم، رغم إن مفيش أي مجال عام عشان حد يتحرك فيه أصًلا".

 

 )مصر العربية( أبريل: هل االنتخابات الرئاسية القادمة حقيقية أم مسرحية جديدة؟ 5

وجاء في تغريدة  .ة القادمة، والتي من المقرر إجراؤها العام القادمأبريل، عن مدى جدية االنتخابات الرئاسي 5تساءلت حركة شباب 

، انتخابات رئاسية أم انتخابات مسرحية جديدة؟، ما بعد 7002عبر حساب الحركة على موقع التدوين المصغر "تويتر": "مصر 

 ".السيسي

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/2068910
http://www.elwatannews.com/news/details/2068910
http://www.youm7.com/story/2017/5/5/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A9/3219557
http://www.youm7.com/story/2017/5/5/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A9/3219557
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%A7/1419249-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B3--%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D8%A1%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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%A7/1419249-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B3--%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D8%A1%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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%A7/1419187-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83--%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8---%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B4-%D8%A8%D9%84%D8%AF
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%A7/1419187-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83--%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8---%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B4-%D8%A8%D9%84%D8%AF
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%A7/1419243-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%82--%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-3-%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1419243-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%82--%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-3-%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1419293-6-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84--%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%D8%9F
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1419293-6-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84--%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%D8%9F
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 (بوابة االخبار)مجلس النواب: وزيرة االستثمار المختصة بوضع الالئحة التنفيذية للقانون فقط 

أن تختص وزيرة االستثمار بوضع الالئحة التنفيذية  وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، على

 جاء ذلك خالل الجلسة العامة للبرلمان بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة االستثمار والتعاون الدولي.، ولقانون االستثمار

 

 (بوابة االخبار) مليار جنيه 07ر7"المالية" تطرح أذون خزانة بـ 

 مليار جنيه. 07ر750مايو  أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت  9طرحت وزارة المالية اليوم الخميس 

 

 (بوابة االخبار) مليار جنيه بأخر جلسات األسبوع 9ر3البورصة تحقق أرباحا بقيمة 

قادت عمليات شراء مكثفة من المؤسسات وصناديق االستثمار األجنبية مؤشرات البورصة المصرية لصعود قوي لدى إغالق 

مايو "نهاية تداوالت األسبوع" قابلها عمليات بيع من المستثمرين المحليين سواء المؤسسات أو  9تعامالت اليوم الخميس في 

 .مليار جنيه 9ر3وربح رأس المال السوقي ألسهم الشركات المقيدة نحو  ،االفراد

 

 (الشروق) %00اتحاد عمال مصر: بعض أصحاب األعمال يبحثون عن ثغرة لعدم صرف عالوة الـ

للعمال مؤكًدا أنه أمر جيد ويكمل أجر العامل، موضًحا أنها  %00علق مجدي بدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، على إقرار عالوة 

أن العالوة ستطبق على جميع العاملين ماعدا الخاضعين لقوانين "وأشار "بدوي"، ، ستصرف بأثر رجعي منذ شهر يوليو الماضي

 ."وضًحا أنها عالوة اجتماعية وليست دوريةالخدمة االجتماعية، م

 

 (المصري اليوم) مليار دوالر 7شراكة مصرية مجرية لتقديم الحلول المبتكرة لمعالجة المياه بقيمة 

 Organica، والمهندس أتيال بودنار، مؤسس شركة ECCوقع المهندس عمر عتابي، رئيس مجلس إدارة شركة 

Technologiak  المجرية، اتفاقية جديدة بين مصر والمجر في مجال معالجة المياه والمساعدة في ضخ استثمارات المحافظ

 .االستثماريه في مجال معالجات المياه في مصر لتنفيذ محطات معالجة مياه وفقا للمواصفات العالمية الحديثة

 

 (اليوم السابع) مليار قدم يوميا فى أغسطس0.7البترول: إنتاج حقل نورس للغاز يرتفع لـ وزير

قدم مكعب يوميا  مليار 0.7قال المهندس طارق الُمال، وزير البترول والثروة المعدنية، إن حجم انتاج حقل نورس سيصل إلى نحو 

ويقع حقل نورس بشمال شرق الدلتا ويتبع شركة إينى اإليطالية الشريك ، من الغاز الطبيعى قبل نهاية شهر أغسطس المقبل

 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز. 420إلى   470األجنبى لشركة بتروبل، ويتراوح حجم اإلنتاج الحالى  من حقل نورس ما بين  

 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2012066/1/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2012066/1/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2012010/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A3%D8%B0%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%80-2%D8%B112-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2012010/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A3%D8%B0%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%80-2%D8%B112-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2011952/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-3%D8%B14-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%A3%D8%AE%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2011952/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-3%D8%B14-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%A3%D8%AE%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3.html
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05052017&id=59254133-3d76-467f-a224-8c9e4ad741c6
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05052017&id=59254133-3d76-467f-a224-8c9e4ad741c6
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1128908
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1128908
http://www.youm7.com/story/2017/5/5/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%AD%D9%82%D9%84-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D9%84%D9%801-2%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D9%85/3219768
http://www.youm7.com/story/2017/5/5/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%AD%D9%82%D9%84-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D9%84%D9%801-2%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D9%85/3219768


 

 

7002مايو 50  مرصد اإلعالم المصري       8   

 

 (اليوم السابع) أشهر 2مليار جنيه عجز الموازنة العامة للدولة خالل  775المالية: 

، 7002 – 7005أشهر، من السنة المالية الحالية  2أعلنت وزارة المالية، عن المؤشرات المالية خالل الفترة من يوليو إلى فبراير 

من الناتج المحلى اإلجمالى،  %2مليار جنيه، بنسبة  775.5وأظهرت المؤشرات عن تحقيق عجز الموازنة العامة للدولة بلغ نحو 

 من الناتج المحلى اإلجمالى. %2.7مليار جنيه خالل الفترة المماثلة من العام المالى السابق بنسبة  777.4مقابل 

 

 (اليوم السابع) شحنة نفط خام عراقى إلى مصرالحكومة العراقية: بدء تحميل أول 

وقال المتحدث ، أكدت الحكومة العراقية بدء تحميل أول شحنة نفط خام إلى مصر على ناقلة بموجب اتفاق ثنائى بين البلدين

جهاد " إن عملية تحميل الناقلة المصرية بالنفط الخام بدأت األربعاء، فى الموانئ الجنوبية حيث تم الرسمى باسم الوزارة عاصم 

 الجاري. مايو 05:  07إلى مصر فى الفترة من وتصل مليون برميل،  07تجهيز الناقلة بمليونى برميل من النفط الخام من اصل 

 

 (مصر العربية) تراجع في تحويالت المقيمين في السعودية % 9

 35.0، لتصل إلى 7002شهدت تحويالت األجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية تراجعًا خالل الربع األول من العام الحالي 

 .%9نخفاض تبلغ م بنسبة ا 7005مليار ريال، خالل الفترة المقابلة من  32.5مليار ريال ، بانخفاض من مستويات حول 

 

 (مصر العربية) مليار جنيه دعم أجنبي للبنية التحتية 9.5هيئة التنمية الصناعية: 

مليار  9,5 قال الدكتور أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن هناك دعم مالى من جهات أجنبية بقيمة

 مليون متر مربع من االراضى الصناعية. 75منطقة صناعية لتنمية  34جنيه لتنمية البنية التحتية فى 

 

 (مصر العربية) مليون جنيه فائض منذ رفع سعر التذكرة 59رئيس مترو األنفاق: 

قال علي الفضالي، رئيس مجلس إدارة شركة إدارة وتشغيل مترو األنفاق، إن الشركة حققت فائض منذ قرار رفع سعر تذكرة 

وأضاف أن تلك األموال ، مليون جنيه لكل شهر، وذلك بعد إعطاء كل الشركات مستحقاتها 02مليون جنيه، بواقع  59المترو، قدره 

 مليون جنيه. 500ستذهب لسداد الديون المقدرة بـ 

 

 )مصرالعربية( مميش يوقع اتفاقية لتمويل محطة الصب السائل بميناء السخنة

يوم يف، العضو المنتدب لشركة سونكر وقع الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، والربان أسامة الشر

مليون دوالر، بما  500ع محطة سونكر للصب السائل بميناء السخنة، باستثمار أجنبى مباشر يبلغ الخميس، اتفاق تمويل مشرو

 مليارات جنيه. 00يعادل 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2017/5/4/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-226-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-8/3219471
http://www.youm7.com/story/2017/5/4/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-226-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-8/3219471
http://www.youm7.com/story/2017/5/4/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%89-%D8%A5%D9%84%D9%89/3218411
http://www.youm7.com/story/2017/5/4/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%89-%D8%A5%D9%84%D9%89/3218411
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1419288-4---%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1419288-4---%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1418932-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9---4-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1418932-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9---4-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1418713-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82--54-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1418713-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82--54-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1419106-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-500-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1--%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A8%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1419106-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-500-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1--%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A8%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A9
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 قضايا المجتمع

 

 االعالم

 (الشروق) حسين زين يجرى لقاءات حول التعاون اإلعالمي مع البحرين

أجرى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية لإلعالم عدة لقاءات على مدار يوم األربعاء، لدعم وتفعيل التعاون اإلعالمي بين الهيئة 

لة البحرين، وذلك على هامش االحتفالية التي أقامتها جامعة الدول العربية لتسليم درع الريادة في ومؤسسات االعالم في دو

 .مجال العمل التنموي العربي لألمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين

 

 التعليم

 (بوابة االخبار) مهزلة في امتحانات النقل بالشرقية .. عدم طباعة أسئلة العلوم

مدرسة ألداء  30طالبا بالصف الرابع االبتدائي بمدارس الفصل الواحد قد توجهوا إلى اللجان بمدارسهم البالغ عددها  52كان 

العلوم والتربية الدينية .. وأثناء قيام رؤساء اللجان بفتح المظاريف الخاصة بأسئلة امتحان الفصل الدراسي الثاني في مادتي 

 .العلوم فوجئوا بعدم وجودها واستبدالها بأسئلة مادة الرياضيات التي تم االمتحان بها في اليوم السابق

 

 (الوطن) "التعليم": امتحان الهندسة لم يسرب وتشابه بين األسئلة ومالزم المراجعة

قال الدكتور عبد اهلل السعيد وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إنه تم فتح تحقيق بشأن ما تردد من تسريب امتحان 

أثبت تسريب امتحان الهندسة سيتم معاقبة وأضاف السعيد لـ"الوطن"، أنه إذا ، الهندسة للصف األول اإلعدادي بإدارة العمرانية

 المقصِّرين والمتورطين وتطبيق اإلجراءات القانونية عليهم وإحالة الواقعة بالكامل إلى الشئون القانونية.

 

 الزراعه

 (الوطن) "المصري الديمقراطي" بأسيوط: سعر توريد القمح ظالم للفالح

قال هالل عبدالحميد أمين الحزب المصري الديمقراطي االجتماعي بأسيوط، إن دراسة أجرتها أمانة الفالحين بالحزب، أكدت أن 

جنيها للفدان الواحد، موضًحا أن الدراسة اعتمدت على تقصي  0295الفالح يخسر في فدان القمح بأسعار توريده للحكومة 

 حين والمزارعين وحسبت المتوسطات في المصروفات وأسعار التوريد.الحقائق من الفال

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04052017&id=304cd673-66a9-4699-a44f-3076765ff8ea
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04052017&id=304cd673-66a9-4699-a44f-3076765ff8ea
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2012017/1/%D9%85%D9%87%D8%B2%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-..-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2012017/1/%D9%85%D9%87%D8%B2%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-..-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9.html
http://www.elwatannews.com/news/details/2067178
http://www.elwatannews.com/news/details/2067178
http://www.elwatannews.com/news/details/2066119
http://www.elwatannews.com/news/details/2066119
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 النقل والمواصالت

 (اليوم السابع) بدء اإلغالق الجزئى للطريق الدائرى أمام المتجه للمريوطية بسبب اإلصالحات

للمرور، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فى بدأت اإلدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عادل زكى مساعد الوزير 

أعمال توسعة وتطوير بالطريق الدائرى "القوس الغربى" لمدة يومين، فى المسافة من مطلع الرماية والطريق الصحراوى، وحتى 

 رورية.د"، ما يستلزم إغالًقا جزئًيا للطريق وسط انتشار الخدمات الم4مطلع المريوطية بمنطقة الكيلو "

 

 الصحة:

 )مصرالعربية( طبيبا بمستشفى سمنود للتحقيق 022إحالة 

طبيبا بمستشفى  022قرر المحاسب أحمد عبدالسميع رئيس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، إحالة 

 لتزويغ بترك العمل خالل مواعيد الدوام الرسمية.سمنود المركزى للتحقيق بالنيابة اإلدارية بسبب اإلهمال الوظيفى وا

 

 قباطاأل

  (بوابة االخبار) فدان لبناء كاتدرائية لألقباط بمدينة ناصر 7.5محافظ أسيوط: تخصيص 

ونصف  7قال المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، إنه تم االتفاق مع المهندس مصطفى مدلولي، وزير اإلسكان على تخصيص  

 .اتدرائية لألقباط األرثوذكس، طبًقا للقوانين واللوائح المنظمة لبناء دور العبادةفدان بمدينة ناصر "الهضبة الغربية "، لبناء ك

 

 أخرى

 (بوابة االخبار) ساعة 79مناطق فى اإلسكندرية لمدة  5غًدا.. قطع مياه الشرب عن 

مناطق شرق المحافظة، بدءا من الساعة الثالثة عصر غدا  5أعلنت شركة مياه الشرب باإلسكندرية، عن قطع مياه الشرب عن 

 ساعة. 79الجمعة وحتى الساعة الثالثة عصر السبت، وذلك لمدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2017/5/5/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA/3219481
http://www.youm7.com/story/2017/5/5/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA/3219481
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1418867-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1---%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-177-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%B3%D9%85%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%E2%80%8E
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1418867-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1---%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-177-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%B3%D9%85%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%E2%80%8E
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2012129/1/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-2.5-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2012129/1/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-2.5-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2011787/1/%D8%BA%D8%AF%D9%8B%D8%A7..-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-5-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-24-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2011787/1/%D8%BA%D8%AF%D9%8B%D8%A7..-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-5-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-24-.html
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 ور الخامسالمح

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األخبار األمنية: 

 (الشروق) قضية ابتزاز إليكتروني خالل أسبوع 30صفحات تحرضية على العنف.. وضبط  5تغلق « الداخلية»

واصل قطاع نظم االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية جهوده لمكافحة الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة، 

حسابات؛ لقيامها بنشر  5خالل أسبوع، عن ضبط وتم ومتابعة الصفحات التحريضية على مواقع التواصل االجتماعي المختلفة، 

 أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل االجتماعي.مشاركات تحريضية الرتكاب 

 

 (اليوم السابع) طوارئ بمطار القاهرة لتأمين سفر شحنة ذهب مستخرجة من منجم السكرى

ائع بالتعاون والتنسيق مع سلطات األمن بمطار القاهرة الدولى حالة االستنفار األمنى، لتأمين وصول أعلنت سلطات قرية البض

 كيلو جرامات من الذهب الخالص والمستخرج من منجم السكرى تمهيًدا لسفره إلى كندا لتنقيته. 309وسفر 

 

 -محاكم ونيابات: 

 (بوابة األهرام) والهاليل بأسوانإلغاء أحكام اإلعدام على متهمي أحداث عنف الدابودية 

قضت محكمة النقض برئاسة المستشارعادل الشوربجي، بإلغاء أحكام اإلعدام الصادرة ضد المتهمين بأحداث عنف الدابودية 

 ات مغايرة.والهاليل بأسوان، وإعادة محاكمتهم مرة أخرى أمام دائرة جناي

 

 (بوابة األهرام) إخالء سبيل رجل األعمال اإلخواني حسن مالك بكفالة مالية

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس إخالء سبيل رجل األعمال "حسن مالك"، على ذمة التحقيقات التي تجري معه في 

 اتهامه باإلضرار باالقتصاد القومي واالنضمام لجماعة أسست على خالف أحكام القانون.

 

 (الشروق) «اإلضرار باالقتصاد القومي»النيابة تستأنف على قرار إخالء سبيل حسن مالك في 

قررت نيابة أمن الدولة العليا االستئناف على قرار محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بإخالء سبيل رجل 

 األعمال"حسن مالك".

 

 (الشروق) «المركزى للمحاسبات»المفوضين توصى بتأييد عزل جنينة من رئاسة 

أصدرت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء اإلدارى تقريرا حديثا أوصت فيه برفض الدعوى المقامة من المحاميين محمد عادل 

 ى تطالب ببطالن قرار عزل الستشار هشام جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات.سليمان وعالء عبدالتواب الت

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03052017&id=53e04c4e-4306-44a8-86dc-cdf219c27db1
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03052017&id=53e04c4e-4306-44a8-86dc-cdf219c27db1
http://www.youm7.com/story/2017/5/4/%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D8%A8%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85/3219512
http://www.youm7.com/story/2017/5/4/%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D8%A8%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85/3219512
http://gate.ahram.org.eg/News/1511227.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1511227.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1511500.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1511500.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04052017&id=598c860f-4b8d-45f9-ac47-dba5f4b86c09
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04052017&id=598c860f-4b8d-45f9-ac47-dba5f4b86c09
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04052017&id=786cd3ee-4e70-4a32-8989-a489341a9454
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04052017&id=786cd3ee-4e70-4a32-8989-a489341a9454
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 (الشروق) يوًما على ذمة التحقيقات 05« حسم»متهمين باالنتماء لـ 5حبس 

، على ذمة التحقيقات فى اتهامهم باالنضمام إلى جماعة «حسم»متهمين باالنتماء لحركة  5قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 

سلطات أسست على خالف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وال

 .العامة من ممارسة أعمالها

 

 (الشروق) حسم دستورية تخفيض اشتراك األندية للقضاة والضباط والصحفيين.. السبت

 32من نادى الصيد السكندرى على البند الثانى من المادة تصدر المحكمة الدستورية العليا، غًدا السبت، حكمها فى الطعن المقام 

من قيمة اشتراك أعضاء الهيئات القضائية فى  %50فيما تضمنته من تخفيض  7000لسنة  0023من قرار وزير الشباب رقم 

نة مجلس إدارة اللج األندية الرياضية، وهى المادة التى تستثنى إلى جانب القضاة كال من ضباط القوات المسلحة والشرطة وأعضاء

 %50للعاملين بوزارة الشباب ومديرياتها، و %20األولمبية المصرية وأعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم، باإلضافة لتخفيض 

 لحاملى نجمة سيناء أو نجمة الشرف العسكرية. %25للحاصلين على أوسمة أو أنواط فى المجال الرياضى، وتخفيض 

 

 (اليوم السابع) حيثيات براءة زكريا عزمى لتحديد موقف الطعن على الحكمالكسب غير المشروع يتسلم 

ات القاهرة ببراءة زكريا عزمى، رئيس تسلم جهاز الكسب غير المشروع صورة رسمية من حيثيات الحكم الصادر من محكمة جناي

ديوان رئاسة الجمهورية األسبق، فى قضية اتهامه بتضخم الثروة والحصول على كسب غير مشروع، وذلك تمهيًدا لدراستها 

 قانونًيا، وتحديد الموقف ما إذا كان سيقوم بالطعن على الحكم من عدمه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04052017&id=ea3b9c37-5682-4867-84fe-a3becd57f8cc
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04052017&id=ea3b9c37-5682-4867-84fe-a3becd57f8cc
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05052017&id=39750fa9-f895-464e-937c-48a8e371b8e8
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05052017&id=39750fa9-f895-464e-937c-48a8e371b8e8
http://www.youm7.com/story/2017/5/5/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%AD%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%B2%D9%85%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81/3219539
http://www.youm7.com/story/2017/5/5/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%AD%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%B2%D9%85%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81/3219539
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 المحور السادس

 تطورات المشهد العسكري

 )المصري اليوم( مليار دوالر مساعدات عسكرية أمريكية إلى مصر 0.3اعتماد 

اعتمد الكونجرس األمريكي مشروع قانون خطة اإلنفاق الحكومي إلدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب، والتي خصص جزء منها 

الحرب »األمريكي، إنه تحت قسم « تاون هول»لحدود في مصر، واألردن، وليبيا، وباكستان، وأفغانستان ولبنان، وذكر موقع لتأمين ا

 مليار دوالر للمساعدات العسكرية المقدمة إلى مصر. 0.3تنص الخطة على تخصيص « العالمية على اإلرهاب

 

 )بوابة األهرام( بكوت ديفوارانطالق مؤتمر تجمع الساحل والصحراء ور صدقي صبح بحض

يوم الخميس أعمال المؤتمر السادس لوزراء الدفاع األفارقة "تجمع الساحل والصحراء"، فى أبيدجان، عاصمة كوت صباح  تنطلقأ

 عام وزير الدفاع واالنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي .ديفوار ويستمر على مدى يومين، حيث يترأس وفد مصر القائد ال

 

 )بوابة األهرام( الفريق محمود حجازي يتفقد النواحي التعليمية واإلدارية بمعهد ضباط صف المعلمين

سلحة، يرافقه عدد من قادة القوات المسلحة، المنظومة التعليمية تفقد الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات الم

ف واإلدارية بمعهد ضباط صف المعلمين، والذى ُيعد أحد أهم المنشآت التعليمية المنوط بها تخريج أجيال من ضباط الص

لتدريس بشأن مقترحات وأدار رئيس األركان حوارًا مع عدد من الدارسين وأعضاء هيئة ا .المعلمين بعد إعدادهم وتأهيلهم

 .ة والبحثية داخل القوات المسلحةالتطوير واالرتقاء بالعملية التعليمية فى إطار التطور المتالحق الذى تشهده المنظومة العلمي

 

 )بوابة األهرام( تعاون بين اإلنتاج الحربي وبيالروسيا في التصنيع المشترك

محمد سعيد العصار، وزير الدولة لإلنتاج الحربي، فيتالى فوفك وزير الصناعة البيالروسي؛ وذلك لبحث فرص للواء استقبل ا

 التصنيع المشتركة بين البلدين.

 

 )موقع وزارة الدفاع المصرية( تعاون بين القوات المسلحة ووزارة التضامن االجتماعى

اللواء طبيب مصطفى أبو حطب مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات و شهدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن االجتماعى

إدمان اإلناث داخل مستشفى الطب النفسى وعالج اإلدمان متخصصة لعالج  المسلحة إطالق التشغيل التجريبى ألول وحدة

بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، بهدف استيعاب اإلناث الالئى يعانين من اإلدمان، وتوفير برامج نوعية على صعيد 

 العالج والتأهيل للفيتيات وفًقا للمعايير الدولية.

 

 (مبوابة األهرا) شراف اإلداري على أرض مملوكة للمجلس بمطروحالبرلمان يوافق على طلب القوات المسلحة باإل

وافق مجلس النواب خالل الجلسة العامة اليوم الخميس، على طلب القوات المسلحة للسماح لها باإلشراف اإلداري على قطعة أرض 

 مرسى مطروح الستخدامها كمركز قيادة.مملوكة لمجلس النواب فى 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1128415
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1128415
http://gate.ahram.org.eg/News/1511172.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1511172.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1511197.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1511197.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1511217.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1511217.aspx
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29732
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29732
http://gate.ahram.org.eg/News/1511441.aspx
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 المحور السابع

 تطورات المشهد السيناوي

 

 )الوطن( أحد شيوخ "الترابين": الجيش ينفذ ضربات استباقية ضد اإلرهابيين في سيناء

الترابين في سيناء، إنه ال يمكن إنكار دور أبناء شبه جزيرة سيناء في مؤازرة ودعم قال الشيخ سالم جازي، أحد شيوخ قبيلة 

ومساندة الجيش المصري منذ بدء التاريخ، بعد أن استطاع أبناء سيناء بالتنسيق مع قوات الجيش، القبض على بعض الشباب 

ل حواره في برنامج "مساء دي إم سي"، على قناة وأضاف "جازي"، خال.الذين اعترفوا بأمور خطيرة بعيدة عن اإلرهاب التقليدي

 "دي إم سي"، أن قوات الجيش نفذت ضربات استباقية للتنظيمات اإلرهابية في سيناء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/2068880
http://www.elwatannews.com/news/details/2068880

