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 األولالمحور 

 تطورات السياسة الخارجية

 )بوابة األهرام( 7+7 انطالق جولة المباحثات المصرية الروسية

بين وزيرى خارجية ودفاع البلدين، وتعد  7+7الروسية فى إطار صيغة  -يوم اإلثنين، المشاورات المصرية انطلقت فى القاهرة 

 .عالقات المصرية الروسية بشكل عامجولة جديدة وخطوة في تاريخ ال 7+7مبحاثات 

 

 )بوابة األخبار( شكري: بحثنا مع الفروف أهم القضايا التي تؤثر على األوضاع في المنطقة

بحث وزير الخارجية سامح شكري مع وزير الخارجية الروسية سيرجي الفروف أهم القضايا التي تؤثر على األوضاع في منطقة الشرق 

مايو، "إن زيارة وزير الخارجية الروسي  72خالل مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي الفروف ،االثنين -وقال شكري  األوسط.

 .تعاني منها منطقة الشرق األوسطإلى مصر تأتي في وقت دقيق تسعى فيه مصر الحتواء عدد من المشكالت اإلقليمية التي 

 

 )بوابة األخبار( هابالفروف يدعو القاهرة لمحاربة مشتركة ضد اإلر

 دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف، مصر التخاذ إجراءات مشتركة ضد اإلرهاب في ضوء الهجمات اإلرهابية األخيرة في المنيا.
شكري: "أود أن أعرب عن تعازي على خلفية الهجوم الذي أدى مايو، في مستهل لقائه مع نظيره سامح  72وقال الفروف، اإلثنين 

 إلى العديد من الضحايا.. من الضروري مكافحة هذا الشر معا".

 

 )بوابة األخبار( سامح شكري: مصر ستتخذ مواقف واضحة وحاسمة للدفاع عن مواطنيها وأراضيها

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر سوف تتخذ دائما مواقف واضحة وحاسمة للدفاع عن مواطنيها وشعبها وأراضيها ، وذلك 

 عن طريق التنسيق مع الشركاء في ليبيا والشركاء الدوليين.

 

 )اليوم السابع( الفروف: ندعم رؤية مصر لحل األزمة الليبية

قال وزير خارجية روسيا سيرجى الفروف أن بالده تدعم الرؤية المصرية لحل األزمة فى لببيا عبر خلق التوافق بين كافة االطراف، 

 .الخاصة بليبيا لنزع فتيل األزمةمعربا عن دعم بالده لجهود الرباعية 

 )اليوم السابع( منهاالسعودية تؤكد دعمها لمصر فى إجراءتها للحفاظ على أ

جدد مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز دعم المملكة العربية السعودية لإلجراءات التي تتخذها كال من مصر 

ة مواطنيها والمقيمين بها، مجدًدا التضامن مع مصر ودعم اإلجراءات التي ومملكة البحرين للحفاظ على أمنها واستقرارها وسالم

 اتخذتها للدفاع عن أمنها وحماية شعبها، مشددا على أهمية تضافر الجهود الدولية للقضاء على آفتي اإلرهاب والتطرف.

http://gate.ahram.org.eg/News/1519940.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1519940.aspx
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2022514/1/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2022514/1/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2022304/1/%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2022304/1/%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2022530/1/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D8%B0-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81-%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2022530/1/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D8%B0-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81-%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A.html
http://www.youm7.com/story/2017/5/29/%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%86%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/3259782
http://www.youm7.com/story/2017/5/29/%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%86%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/3259782
http://www.youm7.com/story/2017/5/30/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%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-%D9%81%D9%89-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7/3260339
http://www.youm7.com/story/2017/5/30/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%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-%D9%81%D9%89-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7/3260339
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 )اليوم السابع( سيسى لحضور قمة "بريكس" فى سبتمبرلجية الصينى: وجهنا دعوة لوزير الخار

أكد "وانج يى" وزير خارجية الصين، فى تقرير نشرته وكالة أنباء "شينخوا"، دعوة السيسى لحضور اجتماع قادة قمة "بريكس" 

نة شيامن الصينية سبتمبر المقبل، حيث تمثل هذه القمة منبًرا مهًما للحوار والتعاون فى مجاالت عدة بين دولها المقررة فى مدي

 األعضاء.

 

 )مصرالعربية( وزير إسرائيلي سابق: تعاون السيسي معنا أهم لديه من القضية الفلسطينية

لعرب إلى براجماتيين؟". شكك وزير الدفاع اإلسرائيلي السابق "موشيه آرنس" في جدية تحول تحت عنوان "ما الذي يحول الزعماء ا

ذهب و األنظمة العربية "الديكتاتورية"، لحلفاء إلسرائيل في مكافحة اإلرهاب، والتوصل إلى حل لصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.

عبد اهلل في األردن وسلمان في السعودية وباقي أنظمة "آرنس" في مقاله بصحيفة "هآرتس" إلى أن نظام السيسي في مصر و

 .كان هذا يعني التحالف مع إسرائيلالخليج تخشى في المقام األول على بقائها في الحكم، وتناضل لتحقيق ذلك، حتى إن 

 

 )مصرالعربية( قناة إسرائيلية: التعتيم اإلعالمي يتوغل في مصر

" حظر صحيفتي البورصة وديلي نيوز إيجيبت  يوسع حالة التعتيم اإلعالمي التي بدأت في مصر األسبوع الماضي وتهدف لوقف ما 

هكذا علقت القناة السابعة اإلسرائيلية " عاروتس شيفع" على  تداول األخبار المغلوطة".تصفه السلطات بدعم اإلرهاب ومنع 

القرار الذي اتخذته السلطات المصرية بحجب الموقع اإللكتروني لواحدة من أبرز صحفها االقتصادية في الوقت الذي تواصل فيه 

 ا " تدعم اإلرهاب أو تنشر أخبارا مفبركة."القاهرة حملتها الرامية إلى حجب المنافذ اإلعالمية التي ترى أنه

 

 قناة إسرائيلية: مصر تحتضن القبور والمعابد اليهودية باإلسكندرية

أثنت القناة السابعة في التلفزيون اإلسرائيلي" عاروتس شيفع" على قرار السلطات المصرية إطالق مشروع موسع بهدف ضمان 

 لجالية اليهودية المحلية المتبقية في البالد.الحفاظ على المواقع اليهودية في مصر ودعم ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2017/5/29/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%89-%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3/3259169
http://www.youm7.com/story/2017/5/29/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%89-%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3/3259169
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%A9/1435862-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82--%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%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%A9/1435862-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82--%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%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%A9/1435993-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9---%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%BA%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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%A9/1435993-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9---%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%BA%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -الرئاسة المصرية: 

 )بوابة األهرام(السيسي يستقبل وزيري الدفاع والخارجية الروسيين 

استقبل السيسي كًلا من سيرجى شويجو وزير الدفاع الروسي، وسيرجى الفروف وزير الخارجية الروسي، وذلك بحضور صدقي صبحي 

ذكر و وسامح شكري وزير الخارجية، باإلضافة إلى السفير الروسي بالقاهرة، ونائبي وزيري الخارجية والدفاع الروسيين. وزير الدفاع 

 بين البلدين. وعات على صعيد التعاون الثنائياء شهد استعراًضا لعدد من الموضالسفير عالء يوسف أن اللق

 

 )اليوم السابع( السيسى يصدر قانون تنظيم عمل الجمعيات األهلية

قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل باصدار  7302لسنة  23أصدر السيسى، القانون رقم 

 األهلى، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.

 -الحكومة المصرية: 

 )اليوم السابع( رئيس الوزراء يرأس اجتماًعا لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة باآلثار

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اجتماًعا مع كٍل من وزراء الثقافة واآلثار والسياحة؛ لمتابعة عدد من الملفات 

 ف المصرى الكبير. المتعلقة بقطاع اآلثار، ومنها المتح

 

 اليوم السابع() الحكومة توافق على معاملة ضحايا حادث المنيا معاملة الشهداء

قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن االجتماعى، إن مجلس الوزراء وافق على معاملة ضحايا حادث أتوبيس المنيا اإلرهابى 

 جنيه. ٠٠١١ألف جنيه لكل حالة وفاة ومعاش استثنائى  033يصرف تعويض  معاملة الشهداء، بحيث

 

 )الشروق( جنيه 033لـ« تكافل وكرامة»ودعم  %01الحكومة توافق على زيادة المعاشات 

 033أعلنت غادة والي، وزير التضامن االجتماعي، عن موافقة مجلس الوزراء على زيادة الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة بـ

أن مجلس الوزراء وافق أيًضا على الزيادة السنوية على « والي»وأوضحت  .مليار جنيه 7جنيه لكل مستفيد وهو ما سيكلف الدولة 

 جنيًها،  003أدنى وبحد  %01المعاشات بنسبة 

 

 )اليوم السابع( الحكومة توافق على تعديل قانون ضريبة الدخل

وقال الدكتور  يوم، االثنين، على تعديل قانون الضريبة على الدخل.المالية، أن مجلس الوزراء وافق أكد عمرو المنير، نائب وزير 

الحكومة وافقت اليوم على مشروع قانون للحصول على نسبة من الصناديق والسندات الخاصة عمرو الجارحى، وزير المالية، ، أن 

 مليار جنيه إجمالى ما يوجد بالصناديق الخاصة. ٣٣التابعة للجهات الحكومية، والتى تتضمن 

http://gate.ahram.org.eg/News/1519962.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1519962.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/5/29/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9/3259678
http://www.youm7.com/story/2017/5/29/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9/3259678
http://www.youm7.com/story/2017/5/29/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1/3259589
http://www.youm7.com/story/2017/5/29/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1/3259589
http://www.youm7.com/story/2017/5/29/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1/3259026
http://www.youm7.com/story/2017/5/29/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1/3259026
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29052017&id=3572535f-9f9a-4c4c-8696-6d31f0c1be9f
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29052017&id=3572535f-9f9a-4c4c-8696-6d31f0c1be9f
http://www.youm7.com/story/2017/5/29/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84/3258962
http://www.youm7.com/story/2017/5/29/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84/3258962


 

 

7302مايو 03 اإلعالم المصريمرصد        4     

 

 -البرلمان المصري: 

 )اليوم السابع( اعلى عبد العال: مرتكبو حادث المنيا من خارج البالد.. وهناك أمور لم يكشف عنه

كشف الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، عن معلومات تؤكد أن مرتكبى حادث المنيا اإلرهابى جاءوا من خارج البالد 

 الكشف عنها بعد. وتم تعقبهم، الفًتا إلى أن هناك أمور كثيرة لم يتم

 

 )الشروق( نائًبا 03فى مشروع قانون يؤيده « االتهام بالكفر»المؤبد واإلعدام عقوبة 

صاحب األغلبية فى مجلس النواب، اليوم، مشروع قانون « دعم مصر»الئتالف قدم النائب محمد أبوحامد، عضو المكتب السياسى 

لمنع جرائم الكراهية ومكافحتها، إلى األمانة العامة لمجلس النواب، متضمنا، أربع مواد لإلصدار، وستة عشر مادة تفصيلية 

 للمشروع، باإلضافة إلى مذكرة تفسيرية.

 

 )اليوم السابع( نون مكافحة أعمال اإلخالل باالمتحاناتمجلس النواب يوافق نهائيًا علي مشروع قا

 نيوم األثنين برئاسة على عبد العال، نهائًيا على مشروع قانوجلسة العامة الصباحية المنعقدة وافق مجلس النواب خالل ال

 بشأن مكافحة أعمال اإلخالل باالمتحانات. 7301لسنه  030الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 

 

 )الشروق( يعلن عن مؤتمر لمواجهة اإلرهاب قريبا« دينية النواب»رئيس 

أعلن الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، عن إعداد اللجنة مؤتمرا لردع ومواجهة اإلرهاب فكريا 

 وعمليا، سيحدد موعده فى القريب العاجل.

 

 )الشروق( نائب برلماني يهاجم مناهج األزهر تحت القبة

قال النائب ثروت بخيت خالل الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن "األزهر ُيدّرس في الثانوية العامة أن المسيحي كافر؛ وهذا 

الدين االسالمي" ، وانتقد تهكم أحد السلفيين على ضحايا الحادث عند استخدام مصطلح "شهداء " وتساءل بعيد كل البعد عن 

 متى تتصدى الدولة لهوالء، وتساءل اين دور وزارة الثقافة.

 وفود أجنبية:

 )اليوم السابع( وزيرا الدفاع والخارجية الروسيان يغادران القاهرة بعد لقاء السيسي

روف، على متن طائرة يوم اإلثنين سيرجى شويجو وزير الدفاع الروسى، ووزير الخارجية سيرجى الفادر مطار القاهرة الدولى، مساء غ

السيسي، والفريق أول صدقى صبحى، القائد بخاصة والوفد المرافق لهما بعد زيارة للبالد استغرقت عدة ساعات، التقيا خاللها 

 ووزير الخارجية سامح شكري. لحة وزير الدفاع واالنتاج الحربىالعام للقوات المس

 -نقابات: 

 )الشروق( الموقف القانوني للمواقع المحجوبة تطالب بتشكيل لجان للتحقق من« الصحفيين»

لموقف اأرسلت نقابة الصحفيين خطابا للمجلس األعلى لتنظيم الصحافة واإلعالم تطالب فيه بتشكيل لجان تحقيق لمعرفة 

 القانوني للمواقع االلكترونية التي تم حجبها وبيان مدى التزامها بالقانون تمهيدا إللغاء قرار الحجب.

http://www.youm7.com/story/2017/5/29/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A8%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83/3259510
http://www.youm7.com/story/2017/5/29/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A8%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83/3259510
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29052017&id=1567b00c-c2dc-480e-a46c-0e62b15dad76
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29052017&id=1567b00c-c2dc-480e-a46c-0e62b15dad76
http://www.youm7.com/story/2017/5/29/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/3259562
http://www.youm7.com/story/2017/5/29/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/3259562
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29052017&id=ed7f5009-d28b-44e7-a5b9-aa792a69971c
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29052017&id=ed7f5009-d28b-44e7-a5b9-aa792a69971c
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29052017&id=901f7232-4d50-432d-8d35-62f7b00f8964
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29052017&id=901f7232-4d50-432d-8d35-62f7b00f8964
http://www.youm7.com/story/2017/5/29/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A/3259892
http://www.youm7.com/story/2017/5/29/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A/3259892
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29052017&id=f024aa6c-5fc1-48ef-8089-cbf06a0f5b1e
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29052017&id=f024aa6c-5fc1-48ef-8089-cbf06a0f5b1e
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 -توك شو: 

 اليوم()المصري  «ما بنتهددش»عمرو أديب يسخر من الجيش القطري بالرقص على الهواء: 

، سخر اإلعالمي عمرو أديب من الجيش القطري، وخاصة قوات الصاعة «محمد بيه في قسم الهرم»بالرقص على الهواء واإلشارة إلى 

ستحتل مصر في »تزعم أن بالده « تويتر»في حسابه على « كتبها مواطن قطري»التابعة لهم، وذلك بعد إشارته إلى تغريدة 

 «.نص ساعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1141229
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 (بوابة االخبار)مليار دوالر  7.2النواب يقر مشروعا لضمان "المالية" لشركتي بترول بقيمة 

وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن اإلذن لوزير المالية بضمان شركتي "الشرق األوسط 

من جانبه، قال الدكتور عمر الجارحي و ،" لدى هيئة تنمية الصادرات اإليطاليةلتكرير البترول )ميدور(" و"أسيوط لتكرير البترول

 ."مليار دوالر 00إن هذا المشروع في غاية األهمية حيث إن تكلفة استيراد مصر من المواد البترولية تزيد عن  "وزير المالية، 

 

 (بوابة االخبار) النواب يوافق على تعديل قانوني الضريبة على الدخل وضريبة الدمغة

  ، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخلب، برئاسة الدكتور علي عبد العالوافق مجلس النوا

وتستهدف التعديالت دفع عجلة االقتصاد تور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، وقال الدك، وقانون ضريبة الدمغة

 .المصري عن طريق تنشيط سوق األوراق المالية واستخدامها كقاعدة لجذب رؤوس األموال وضخ مزيد من االستثمارات بها

 

 (بوابة االخبار) مليار جنيه 0ر1)المالية( تطرح سندات خزانة بقيمة 

عبر موقعها  -وذكرت المالية ، مليار جنيه 0ر1مايو سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت  72طرحت وزارة المالية اليوم االثنين 

، فيما بلغ أعلى %00ر15غ سنوات بمليار جنيه بمتوسط سعر فائدة بل 0أنه جرى طرح سندات خزانة أجل  -اإللكتروني اليوم 

 .%00ر5، وأقل سعر %00ر22سعر 

 

 (باربوابة االخ) اقتصادية النواب توافق على االنضمام التفاق تسهيل التجارة مع منظمة التجارة العالمية

، برئاسة عمرو غالب رئيس اللجنة ، 7302مايو  72وافقت لجنة الشئون االقتصادية بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم األثنين 

بشأن الموافقة على االنضمام إلى اتفاق تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية،  7302لسنة  052رقم  السيسيعلى قرار 

 .7300والذي اعتمد في بالي )إندونيسيا(، في ديسمبر 

 

 (المصري اليوم) تعلن بدء اإلنتاج الفعلي لحقل ظهر أكتوبر المقبل« إيني اإليطالية»

أعلنت شركة إيني اإليطالية للنفط والغاز، أنها اتخذت كافة التدابير واإلجراءات لبدء اإلنتاج العملي من حقل ظهر لضخ باكورة 

 إنتاجها من الغاز في الشبكة القومية للغاز بحلول شهر أكتوبر المقبل.

 

 (الوطن) %01بنسبة وزيرة التضامن: زيادة المعاشات 

قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن االجتماعي، إن الحكومة وافقت قبل قليل في اجتماع الحكومة، على الزيادة السنوية 

 .جنيها 003، بحد أدنى  %01للمعاشات بنسبة 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2022466/1/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-2.6-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2022466/1/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-2.6-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2022478/1/-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2022478/1/-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2022453/1/(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9)-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-5%D8%B11-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2022453/1/(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9)-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-5%D8%B11-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2022470/1/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%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%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9.html
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1141024
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1141024
http://www.elwatannews.com/news/details/2139788
http://www.elwatannews.com/news/details/2139788
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 (بوابة االخبار) مليار جنيه تكلفة زيادات المعاشات واألجور وتكافل واإلعفاء الضريبي 50.7وزير المالية: 

كافل وكرامة الزيادة في المعاشات أعلن الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، أن الحكومة وافقت أن زيادة الدعم النقدى لبرنامج لت

وأوضح وزير المالية في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن الزيادات التي اعتمدتها الدولة للمعاشات   ،مليار جنيه ٢.٠.بقيمة بلغت 

 لة.مليار جنيه  من الموازنة العامة للدو 50.71واألجور وزيادة اإلعفاء الضريبي وبرنامج تكافل وكرامة كلفت الدولة 

 

 (بوابة االخبار) مليار دوالر 0.1سحر نصر تبحث مع "سانمار" الهندية زيادة استثمارتها في مصر إلى 

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة االستثمار والتعاون الدولي بي إس جايارامان، رئيس مجلس إدارة شركة "تي سي أي سانمار 

ناقش الجانبان زيادة االستثمارات الهندية في مصر وبعة لمجموعة سانمار الهندية، للكيماويات" في مصر، وهي شركة مصرية تا

 .مليون دوالر 033مليار دوالر، في مجال إنتاج الصودا الكاوية، عبر ضخ  0.7خالل الفترة المقبلة، والتي تبلغ حاليا 

 

 (بوابة االخبار) سحر نصر تبحث مع سفيرة فنلندا زيادة استثمارات بالدها فى مصر

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة االستثمار والتعاون الدولي السفيرة لورا كانسيكاس، سفيرة فنلندا لدى القاهرة، وقد تم خالل 

وفنلندا، واالتفاق على تنشيط عالقات التعاون االقتصادي والفني بين البلدين، اللقاء استعراض عالقات التعاون بين مصر 

 وذلك في العديد من المجاالت خاصة مجال التعليم، والذي تتميز فيه الحكومة الفنلندية بخبرات في مجال التعليم األساسي.

 

 (جريدة االهرام) لمساعدة الشركات المتعثرة« مصر لرأس المال المخاطر»قريبًا.. إطالق شركة 

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه سيتم خالل االيام القليلة المقبلة إطالق شركة مصر لرأس مال المخاطر، 

تستهدف تمويل المصانع المتعثرة العادة تشغيلها مرة اخرى حيث يساهم فى هذه الشركة مركز تحديث الصناعة وشركة والتى 

 نية.مليون ج 013ايادى وبنك االستثمار القومى وصندوق تحيا مصر وتصل قيمة رأس مال الشركة 

 

 (الوطن) جنيه سنويا 2733"الوزراء" يرفع الحد األدنى لإلعفاء الضريبي إلى 

قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن مجلس الوزراء وافق على زيادة الحد األدنى لإلعفاء من ضريبة الدخل 

سيخضع  جنيه شهريا 233ف الذي يتقاضي أكثر من وتعني تصريحات المنير أن الموظ، جنيه سنويا 2133جنيه بدال من  2733إلى 

 جنيه. 233على المبلغ الذي يتجاوز  %03لضريبة دخل بواقع 

 

 (الوطن) أشهر 5مليار دوالر فى  2.0مليون دوالر زيادة فى الصادرات.. والواردات تتراجع  020

 151مليارات و 2مليون دوالر، مقابل  500مليارات و 2تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة أمس إن قيمة الصادرات بلغت قال 

 200مليارًا و 01، بينما فى المقابل انخفضت الواردات خالل تلك الفترة لتصل إلى 7302مليون دوالر خالل نفس الفترة من عام 

 .%03بانخفاض نسبته  7302مليون دوالر خالل نفس الفترة من عام  257ومليارًا  77مليون دوالر مقابل 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2022366/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-43.2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2022366/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-43.2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2022243/1/%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2022243/1/%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2022253/1/%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%86%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%89-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2022253/1/%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%86%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%89-.html
http://www.ahram.org.eg/News/202280/5/596572/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%C2%AB%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%C2%BB-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202280/5/596572/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%C2%AB%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%C2%BB-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/2140115
http://www.elwatannews.com/news/details/2140115
http://www.elwatannews.com/news/details/2142167
http://www.elwatannews.com/news/details/2142167
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 (بعاليوم السا) مليارات جنيه من رصيد الصناديق الخاصة لصالح الخزانة العامة 0الحكومة: تحصيل 

قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الحكومة وافقت على مشروع قانون بتحصيل جزء من رصيد الصناديق الخاصة لصالح 

من الصناديق التى بها رصيد يتراوح  %1ألف جنيه رصيد وتحصيل نسبة  73الخزانة العامة، بحيث يتم إعفاء الصناديق األقل من 

مليار رصيد الصناديق  00مليارات جنيه من إجمالى  0أن اجمالى التحصيل من الصناديق  ، وأضافجنيهألف  13ألًفا حتى  73من 

 الخاصة.

 

 (اليوم السابع) وكالة إيطالية: مصر تقترب من بناء أول محطة للطاقة النووية بالضبعة

قالت وكالة "نوفا" اإليطالية، إنه يتم إنهاء المفاوضات بين روسيا ومصر لبناء أول محطة للطاقة النووية فى مصر بمنطقة 

وأشارت الوكالة إلى أنه سيكون هناك الرقابة ."الضبعة، وبالتالى فإن مصر تقترب كثيرا لبناء أول محطة للطاقة النووية بالضبعة

 .ما يتعلق بالتشغيل والصيانةالتشريعية في

 

 (مصر العربية) 7302عجز الموازنة من الناتج المحلي بالربع األول من  % 07.5

من الناتج  %07.5من العام المالى الحالى بلغت  ولألإن عجز الموازنة فى الربع ا HSBC قالت مذكرة بحثية صادرة عن بنك

المذكرة نمو خدمات الدين بعد رفع  وتوقعت، المالى الماضى خالل نفس الفترة من العام %07.2مقارنة مع  جمالىإلالمحلى ا

خالل الربع األول من العام الحالى مقارنة بالفترة نفسها  %15البنك المركزى الفائدة األساسية على الجنيه بعد أن رتفعت بنحو 

 .من اإلنفاق العام %53من العام الماضى لتمثل نحو 

 

 (مصر العربية) لنادي باريسمليون دوالر ديون مستحقة  233تحويل 

مليون دوالر قسط مستحق لنادي باريس خالل أيام، وذلك  233كشف مصدر مصرفي بالبنك المركزي المصري، أنه سيتم تحويل 

حجم الديون المستحقة على مصر لنادي باريس نحو   ويبلغ، في إطار االلتزام بسداد الديون والمستحقات الخارجية في مواعيدها

 مليار دوالر ديون خارجية على مصر. 22مليارات دوالر، من إجمالي  0.5

 

 (الوطن) جنيها عالوة غالء استثنائية للموظفين 003الحكومة توافق على صرف 

الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، إن الحكومة وافقت على زيادة مرتبات المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بعالوة غالء قال 

 جنيها. 003، بما يصل بالحد األدنى لمجموع العالوتين %2إضافية للعالوة الدورية ونسبتها  %2استثنائية 

 

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2017/5/29/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD/3259106
http://www.youm7.com/story/2017/5/29/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9/3258843
http://www.youm7.com/story/2017/5/29/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9/3258843
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1436075-12-4---%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-2017
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1436075-12-4---%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-2017
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1435775-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-700-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A9--%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1435775-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-700-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A9--%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://www.elwatannews.com/news/details/2140205
http://www.elwatannews.com/news/details/2140205


 

 

7302مايو 03 اإلعالم المصريمرصد        9     

 

 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 قضايا المجتمع

 

 االعالم

 (الشروق) «جزء كبير من اإلعالم بيبيع الوهم»تامر أمين: 

بح يبيع الوهم، وأنه ينتقد زمالئه وممارساتهم اإلعالمية، قال اإلعالمي تامر أمين، إن جزء كبير من اإلعالم في الوقت الحالي أص

وكأن ما يحدث على هواك يا دولة فال تلومين ، موضَحا أن الدولة هي المقصرة ألنها تركت الساحة دون قوانين تنظم اإلعالم

 .والدولةويصنعون إعالم الشعوذة والدجل  اإلعالميين أو أشباههم إنهم يعملوا فتن ويتاجروا بالناس

 

 (اليوم السابع) اجتماع طارئ لهيئة مكتب "األعلى لإلعالم" التخاذ قرارات بشأن مخالفات البرامج

كتب المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم ولجنة الشكاوى ، اجتماعا طارئا ، لمناقشة عدد من الموضوعات العاجلة واتخاذ تعقد هيئة م

وحذر المجلس فى بيان له، وسائل اإلعالم من  ، قرارات هامة بشأن خروج بعض األعمال الدرامية والبرامج عن القيم المجتمعية

 .ياء تهدد قيم المجتمعنشر محتوى إعالمى به ألفاظ بذيئة أو أش

 

 السياحه

 (بوابة االخبار) القضاء اإلداري تنظر وقف انتخابات الغرف السياحية

بإجراء  7302لسنة  523قررت محكمة القضاء اإلداري، نظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير السياحة رقم 

وقالت الدعوى إن االنتخابات ستجرى استناًدا إلى الالئحة األساسية ، ياحية األحد المقبلانتخابات مجالس إدارات الغرف الس

 .المشتركة للغرف السياحية واتحادها، دون العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة، األمر الذي يصيبها بالعوار الدستوري

 

 الزراعه

 (جريدة االهرام) يوليو 01حتى ماليين طن قمح من المزارعين .. واستمرار التوريد  0تسلم 

تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا حول استمرار تسلم الشركة القابضة للصوامع وشركات 

ماليين طن من القمح المحلى  0وأفاد التقرير انه تم تسلم  ،مة والبنك الزراعى المصرى للقمح المحلى من المزارعينالمطاحن العا

 يوليو المقبل . 01على أن تستمر الحكومة فى شراء القمح المحلى من المزارعين حتى ، منذ بداية موسم التوريد حتى اليوم

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29052017&id=f6ea768d-a165-438f-ac26-2ce6a59a9959
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29052017&id=f6ea768d-a165-438f-ac26-2ce6a59a9959
http://www.youm7.com/story/2017/5/29/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA/3258818
http://www.youm7.com/story/2017/5/29/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA/3258818
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2022491/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9..-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2022491/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9..-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF.html
http://www.ahram.org.eg/News/202280/5/596585/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85--%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B7%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%86--%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202280/5/596585/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85--%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B7%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%86--%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF.aspx
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 قباطاأل

 (الوطناألقباط بالصالة من أجل سالم مصر والكنيسة )سكرتير المجمع المقدس يطالب 

عتذر األنبا رافائيل، سكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية األرثوذكسية، وأسقف عام كنائس وسط القاهرة، عن حضور ا

ب وطال، الذي يعقد بالكنيسة المرقسية باألزبكية، بسبب انعقاد لجان المجمع المقدساجتماع درس الكتاب األسبوعي اليوم؛ 

 األنبا رافائيل، األقباط في بيان اعتذاره بالصالة من أجل سالم مصر والكنيسة.

 

 أخرى

 (الوطن) قرى بالغربية 0المجاري تغرق 

في األيام األولى من شهر رمضان الكريم، استقبل أبناء ومواطني، قرى "شبرا ملكان" و"عياش" و"كفر حجازي" التابعة لمركز المحلة 

الكبرى، طوفاًنا من مياه الصرف الصحي، أغرقت منازلهم وشوارع قراهم، التي تحولت إلى برك ومستنقعات، وسط تجاهل شبه تام 

 مياه الصرف الصحي والقيادات التنفيذية بالمحافظة.من مسئولي وقيادات شركة 

 

 (الوطن) استمرار عمليات البحث عن الصيادين المفقودين على متن مركب "حرية البحار"

مع القوات البحرية وحرس الحدود، أعمال البحث عن تكثف مراكب صيد تابعة لألسطول البحري بمدينة عزبة البرج، باالشتراك 

صيادين كانوا بداخل ثالجة مركب  0وانتشلت القوات البحرية، جثامين ."الصيادين المفقودين على متن مركب "حرية البحار

 "حرية البحار" المفقودة بمدخل بورسعيد، بعد اصطدامها بمركب تجاري.

 

 (الوطنفي البحيرة )مواطن يشنق نفسه لمروره بحالة اكتئاب 

انتحر شخص بشنق نفسه داخل منزله بمركز دمنهور في محافظة البحيرة، لمروره بحالة اكتئاب، وُنقلت الجثة إلى مشرحة 

 مستشفى دمنهور التعليمي.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/2141804
http://www.elwatannews.com/news/details/2141804
http://www.elwatannews.com/news/details/2140409
http://www.elwatannews.com/news/details/2140409
http://www.elwatannews.com/news/details/2140289
http://www.elwatannews.com/news/details/2140289
http://www.elwatannews.com/news/details/2139659
http://www.elwatannews.com/news/details/2139659
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 المحور الخامس

 المصري تطورات المشهد األمني

 -األخبار األمنية: 

 )اليوم السابع( من قيادات الوزارة 05وزير الداخلية يعتمد حركة تنقالت ضمت تغيير 

أصدر اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، حركة تنقالت موسعة بين صفوف قيادات وزارة الداخلية، والتى شملت نقل وتغيير 

 الجمهورية.مساعدا للوزير ومديرى اإلدارات العامة على مستوى  05

 

 )مصرالعربية( حقوقي: الجريدة الرسمية تدرج طفال بقوائم اإلرهاب

قرارات بوضع متهمين على قوائم اإلرهاب من  0قال عزت غنيم، المحامي الحقوقي، إن الجريدة الرسمية نشرت، أمس االثنين،

 عامًا. 02هم الطفل آسر محمد زهر الدين، بين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2017/5/29/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-14-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA/3259566
http://www.youm7.com/story/2017/5/29/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-14-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA/3259566
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1435916-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A--%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1435916-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A--%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
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 المحور السادس

 تطورات المشهد العسكري

 

 )بوابة األهرام( مباحثات مهمة لوزيري الدفاع المصري والروسي

صدقى صبحى، الفريق أول سيرجي شويجو، وزير الدفاع الروسي والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليا،  وزير الدفاعاستقبل 

هنة وفي مقدمتها وتطرق اللقاء إلى تطورات األوضاع التي تشهدها منطقة الشرق األوسط والتحديات اإلقليمية والدولية الرا

تناولت أوجه التعاون بين القوات المسلحة لكال البلدين وخاصة في وعقد الجانبان جلسة مباحثات مهمة  .تهديدات اإلرهاب

 مجاالت التدريب والتسليح وتبادل المعلومات والخبرات وتأهيل الكوادر العسكرية المصرية في العديد من المجاالت.

 

 )بوابة األهرام( المتحدث العسكري: كل من يخطط لإلرهاب ضد مصر ليس آمنا أّيا كان موقعه أو مسماه

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، إن كل من يخطط لإلرهاب ضد مصر عليه أن 

المتحدث العسكري إلى أن أي قوى تمول أشار  يعلم أنه ليس بعيًدا عن يد القوات المسلحة المصرية أّيا كان موقعه أو مسماه.

اإلرهاب أو تدعمه ستنال عقابها في أي مكان، مشدًدا على أنه لم يتم إعالن توقف العمليات العسكرية ضد مواقع تدريب 

 اإلرهابيين.

 

 )بوابة األخبار( جثث من طاقمه0القوات البحرية تعُثر على حطام بلنص "حرية البحار"وانتشال 

متر تحت  75استطاعت القوات البحرية من العثور على حطام بلنص "حرية البحار"، وانتشال ثالث جثث من طاقمه، على عمق 

بدمياط عن اصطدام إحدى السفن ببلنص صيد يحمل اسم  جاء ذلك بناَء على االستغاثة الواردة من شيخ الصيادين سطح البحر.

فردا وعدم العثور  77فردا مصري الجنسية بشمال دمياط، وتم إنقاذ  22)حرية البحار( مما أدى إلى تحطمه وغرقه وعلى متنه 

 على باقي أفراد الطاقم.

 

 )اليوم السابع( ناقادة عسكريون ليبيون: طائرات مصرية تواصل قصف اإلرهابيين بدرنة بالتنسيق مع

إرهابية فى مدينة استهدفت جماعات   قال قادة عسكريون ليبيون لـ "رويترز"، إن طائرات حربية مصرية نفذت ضربات جوية

وقال أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، إن الضربات الجوية مشتركة بين الجيش  يوم اإلثنين.درنة الليبية 

س لوأشار القائد العسكرى الليبى العميد عبد السالم الحاسى، إلى أن الضربات استهدفت مج الوطنى الليبى والجيش المصري.

 مجاهدى درنة وكتيبة شهداء أبو سليم وهما جماعتان ليبيتان متحالفتان مع تنظيم القاعدة.

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1519987.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1519987.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1520007.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1520007.aspx
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2022259/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D9%8F%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84-3.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2022259/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D9%8F%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84-3.html
http://www.youm7.com/story/2017/5/29/%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82/3259863
http://www.youm7.com/story/2017/5/29/%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82/3259863


 

 

7302مايو 03 اإلعالم المصريمرصد        13     

 

 )المصري اليوم( مصادر ليبية: الضربات الجوية المصرية غّيرت الخريطة السياسية لليبيا بالكامل

سياسية وعسكرية ليبية، أن الضربات الجوية المصرية على التنظيمات اإلرهابية في ليبيا مؤخًرا، أحدثت تغييرات أكدت مصادر 

عسكرية ملحوظة على األرض شملت أقاليم ليبيا الثالثة شرًقا وغرًبا وجنوًبا، األمر الذي سيعقبة تغييرات سياسية ملحوظة 

 لموازين القوي على األرض، بحسب المصادر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1141179
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1141179
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 المحور السابع تطورات لمشهد السيناوي

 

األولي بالمنطقة الصناعية جنوب مدينة العريش والثانية بحي  M60وكالة أعماق: تفجير عبوتين ناسفتين على دبابتين 

 .المساعيد بمدينة العريش

 


