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 األولالمحور 

 تطورات السياسة الخارجية

 

 األخبار(بوابة ) مع قطر والسعودية واإلمارات والبحرين واليمن يقطعون عالقتهم  مصر 

 المصريةقالت وزارة الخارجية . وفي ذلك السياق عالقتهم مع قطر بقطع والسعودية واإلمارات والبحرين واليمن مصر قامت كال 

وأكد بيان الخارجية المصرية: في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ  قررت قطع العالقات الدبلوماسية مع دولة قطر. مصرإن 

مسلك معادي لمصر، وفشل كافة المحاوالت الثناءه عن دعم التنظيمات اإلرهابية،  وعلى رأسها تنظيم اإلخوان اإلرهابي، وإيواء 

في عمليات إرهابية استهدفت امن وسالمة مصر، باإلضافة إلى ترويج فكر تنظيم القاعدة  قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية

وأضافت الخارجية: "كما تعلن جمهورية مصر العربية غلق أجواءها وموانئها  وداعش ودعم العمليات اإلرهابية في سيناء.

 .ة حرصًا على األمن القومي المصريالبحرية أمام كافة وسائل النقل القطري

 

 )المصري اليوم( قطر ترد على قطع العالقات

أعربت وزارة الخارجية في دولة قطر، في بيان لها عن بالغ أسفها واستغرابها الشديد لقرار كل من السعودية واإلمارات والبحرين 

غير مبررة وتقوم على مزاعم »وقالت الوزارة إن هذه اإلجراءات  وقطع عالقاتها الدبلوماسية.إغالق حدودها ومجالها الجوي 

وأضافت أن دولة قطر تعرضت لحملة تحريض تقوم على افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة،  «.وادعاءات ال أساس لها من الصحة

 «.مما يدل على نوايا مبيتة لإلضرار بالدولة»

 

 )العربي الجديد( "برئاسة السنوار إلى القاهرة لبحث "ملفات مشتركةوفد من "حماس" 

يوم األحد، إلى القاهرة، عبر معبر رفح البري، برئاسة قائد الحركة في ة المقاومة اإلسالمية" )حماس(، وصل وفد قيادي في "حرك

لجانب المصري.  والزيارة هي األولى من نوعها للسنوار بعد قطاع غزة، يحيي السنوار، لـ"بحث عدد من القضايا المشتركة" مع ا

توليه قيادة الحركة في القطاع. ويضم الوفد كالً من توفيق أبو نعيم، مسؤول األجهزة األمنية التابعة لـ"حماس" في غزة، وروحي 

 مشتهي، عضو المكتب السياسي.

 

 )المصري اليوم( وزير الخارجية السوداني: لن تحركنا أي دولة ضد مصر

وأكد أنه ما من دولة يمكن أن تدفع السودان  «.خاصة جدا»وصف وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور عالقة بالده بمصر بأنها 

تها مع السودان تستغل الخرطوم لإلساءة إلى مصر، أجاب وبسؤاله عما إذا كانت قطر بحكم خصوصية عالق .إلى التحرك ضد مصر

 «.ال يمكن أن نسمح ألي جهة بأن تدفعنا باتجاه أي شيء يضر بمصر وأمنها واستقرارها»غندور 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2024761/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A.html
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1144061
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1144061
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/6/4/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/6/4/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1144071
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1144071
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 )اليوم السابع( وزير الخارجية يغادر إلى الجزائر للمشاركة باالجتماع الثالثى حول ليبيا

ا إلى الجزائر فى زيارة هناك تستغرق يومين، غادر مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم اإلثنين، سامح شكرى وزير الخارجية، متجه

 للمشاركة فى االجتماع الوزارى الثالثى الذى يضم مصر وتونس والجزائر لمتابعة الشأن الليبى .

 

 )بوابة األهرام( شكري والجبير يؤكدان دعم العالقات تعزيًزا لألمن القومي ومواجهة اإلرهاب ومن يدعمه

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، على أهمية العالقات التاريخية والمتينة التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية، 

 عوقال شكري، في مؤتمر صحفي مشترك م مشددا على أهميتها لتعزيز االستقرار واألمن القومي العربي لحمايته من أي تدخل.

"تناولنا األوضاع اإلقليمية، وسبل القضاء على اإلرهاب، والعمل على تعزيز العالقات  األحد يومنظيره السعودي، عادل الجبير، 

 .قومي العربي لحمايته من أي تدخلالخاصة، التي تربط بين مصر والسعودية، وأهميتها لتعزيز االستقرار واألمن ال

 

 )بوابة األهرام( ة العالقات الخارجية بمجلس النواب"شكري" يستقبل وفًدا من أعضاء لجن

يوم األحد، وفًدا من أعضاء لجنة العالقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أحمد تقبل سامح شكري وزير الخارجية، اس

التواصل الدائم بين وزارة الخارجية وأعضاء مجلس النواب المصري، واستعداًدا لزيارة الوفد سعيد رئيس اللجنة، وذلك في إطار 

 البرلماني إلى الواليات المتحدة خالل األيام القليلة القادمة.

 

 )بوابة األهرام( السيسيس الصربي حامال رسالة إلى وزير الخارجية يستقبل مبعوث الرئي

يوم األحد، جوران الكسيتش مبعوث رئيس صربيا، الذي يقوم بزيارة مصر حالًيا حامًلا ل وزير الخارجية سامح شكري ظهر استقب

 حفل تنصيب الرئيس الصربي أواخر الشهر الحالي.رسالة من الرئيس الصربي الجديد إلي السيسي، فضًلا عن دعوته للمشاركة في 

 

 )بوابة األهرام( وزير الخارجية يستقبل الممثل السامي لالتحاد اإلفريقي لصندوق السالم

امي لالتحاد األفريقي لصندوق السالم، حيث تناول يوم األحد، دونالد كابيروكا الممثل السقبل سامح شكري، وزير الخارجية، است

 .االتحاد اإلفريقي وإصالح هياكله اللقاء سبل تعظيم موارد ميزانية

 

 )بوابة األهرام( مصر تهنئ الكويت بفوزها بمقعد غير دائم في مجلس األمن

يوم األحد، مع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب األول لرئيس مجلس وزير الخارجية، اتصاال هاتفيا، أجرى سامح شكري، 

 صوتا. 011الوزراء، ووزير الخارجية الكويتي، للتهنئة بفوز دولة الكويت بمقعد غير دائم في مجلس األمن لمدة عامين، بأغلبية 

 

http://www.youm7.com/story/2017/6/5/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/3269433
http://www.youm7.com/story/2017/6/5/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/3269433
http://gate.ahram.org.eg/News/1521565.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1521565.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1521344.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1521344.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1521425.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1521425.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1521389.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1521389.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1521536.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1521536.aspx
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 )بوابة األهرام( ضامنها مع حكومة وشعب بريطانيامصر تدين حادثى لندن اإلرهابيين.. وتؤكد ت

مصابا، كما  05قتلى و 6أمس، وأسفرا عن سقوط  أول أدانت مصر ، حادثّي جسر لندن وبورو ماركت اإلرهابيين اللذين وقعا مساء

جددت مصر تأكيد دعوة جميع دول العالم إلى االصطفاف في مواجهة ظاهرة اإلرهاب، ومن يقف وراء التنظيمات اإلرهابية بالدعم 

 والتمويل والتسليح، وأكدت تضامنها الكامل مع الحكومة والشعب البريطانيين في هذه األوقات العصيبة.

 

 )بوابة األخبار( تدين الهجوم اإلرهابي في مخيم للنازحين بالكاميرونمصر 

مخيما للنازحين  الجاري، الهجوم اإلرهابي الذي استهدف 3أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم 

 آخرين. 35شخصا وإصابة  00ببلدة كولوفاتا في الكاميرون، مما أسفر عن مقتل نحو 

 

 )بوابة األهرام( وزير خارجية فرنسا يزور مصر الخميس المقبل

يف لودريان، الخميس المقبل بزيارة القاهرة، حسبما ذكرت وزارة الخارجية يقوم وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي، جون إ

السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، لبحث عدد من القضايا ذات االهتمام بومن المتوقع أن يلتقي "لودريان"  الفرنسية.

 المشترك، وعلى رأسها مكافحة اإلرهاب واألوضاع في الشرق األوسط والملف الليبي.

 

 خبار() األجميع ممثلي منظمات ووكاالت األمم المتحدة العاملة في مصر ب يلتقيمساعد وزير الخارجية للعالقات 

اف واألمن الدولي لقاًء موسعًا في األول من يونيو الجاري مع جميع عقد هشام بدر مساعد وزير الخارجية للعالقات متعددة األطر

ممثلي منظمات ووكاالت األمم المتحدة العاملة في مصر، وذلك بحضور ريتشارد ديكتوس المنسق األممي المقيم وكل من السفير 

 د وزير الخارجية للتعاون الدولي.مجدي راضي مساعد وزير الخارجية للعالقات االقتصادية الدولية والسفير سعيد هندام مساع

 

 )بوابة األخبار( السفير الروسي بالقاهرة: سنزود مصر بكافة الوسائل الضرورية لمكافحة اإلرهاب

بين وزيري الخارجية والدفاع من مصر روسيا في   7+7سفير روسيا لدي مصر أهمية نتائج اجتماعات أكد سيرجى كيربيتشينكو 

واستطرد قائال إنه تم اتخاذ قرارات هامة  القاهرة األسبوع الماضي وأنها كانت محطة مهمة في مسيرة العالقات بين البلدين.

 .هابلوسائل الضرورية لمكافحة اإلرمن بينها تزويد مصر بكافة ا

 

 )مصرالعربية( قناة إسرائيلية: ترامب.. هل يقف وراء مقاطعة العرب لقطر؟

إن كان الرئيس األمريكي دونالد ترامب يقف خلف قطع عدة دول عربية تساءلت القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي ما 

 وخليجية عالقاتها الدبلوماسية مع قطر صباح اليوم بدعوى دعم وتأييد اإلرهاب.

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1521313.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1521313.aspx
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2024217/1/-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2024217/1/-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86.html
http://gate.ahram.org.eg/News/1521054.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1521054.aspx
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2024539/1/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2024354/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html
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%A9/1439863-%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%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8--%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%82%D9%81-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D8%9F
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%A9/1439863-%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%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8--%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%82%D9%81-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D8%9F
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 )مصرالعربية( أسوشيتد برس: لهذه األسباب.. يحيى السنوار في القاهرة

يونيو، بقيادة يحيى السنوار  4وصفت وكالة أنباء أسوشيتد برس المحادثات التي يجريها وفد حماس الذي ذهب إلى القاهرة األحد 

تقارب تجاه القاهرة الشهر الماضي عندما  ورأت أسوشيتد برس أن حماس قدمت إشارة قائد الحركة الفلسطينية في غزة بالنادرة.

أعلنت عن وثيقة جديدة لسياستها أسقطت فيها ارتباطها طويل المدى بجماعة اإلخوان المسلمين، وعرفت نفسها بأنها حركة 

 فلسطينية تقاوم االحتالل اإلسرائيلي.

 

 )مصرالعربية( أسوشيتد برس: السودان ومصر.. النيل يجمع ما فرقته السياسة

يتين فريقفى زيارة قد تكون مقدمة لتهدئة التوترات بين الجارتين اال الماضي يوم السبتزير الخارجية السوداني إلى مصر وصل و

 .مريكيةألالعربيتين حول نزاع حدودي طويل األجل، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A9/1439755-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AA%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B3--%D9%84%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8--%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%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%A9/1439755-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AA%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B3--%D9%84%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8--%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%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%A9/1439011-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AA%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B3--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%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%A9/1439011-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AA%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B3--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -الرئاسة المصرية: 

 (بوابة األهرام)السيسي يستقبل وزير الخارجية السوداني 

استقبل السيسي، إبراهيم غندور وزير الخارجية السوداني، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، فضاًل عن سفير السودان 

العالقات بين البلدين على جميع األصعدة، حيث بالقاهرة.وذكر السفير عالء يوسف أنه تم خالل اللقاء التباحث حول سبل تعزيز 

 اتفق الجانبان على أهمية استمرار العمل من أجل تذليل العقبات أمام تطوير العالقات الثنائية.

 

 (بوابة األهرام) السيسي يبحث مع وزير التربية والتعليم سير امتحانات الثانوية العامة

ير وصرح السف اجتمع السيسي مع شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

عالء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير التعليم عرض استعدادات الوزارة المتحانات شهادة الثانوية العامة 

 ت التي تم اتخاذها على هذا الصعيد.واإلجراءا

 

 (الوطن) السيسي وقرينته يشاركان في إفطار عام المرأة

، النوابلعال رئيس مجلس شارك السيسي وقرينته، في مأدبة إفطار في إطار االحتفال بعام المرأة، وشارك في المأدبة علي عبدا

شريف إسماعيل رئيس الوزراء، فضاًل عن عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وعدد من أعضاء مجلس النواب واإلعالميين و

 .د األسرة المصرية والمجتمع بأسرهكلمة أكد خاللها أن المرأة طالما كانت عما السيسيوألقى  والشخصيات العامة.

 

 (الوطن) قرارات مهمة 0للمدفوعات" ويتخذ  السيسي يترأس االجتماع األول لـ"القومي

ترأس السيسي، االجتماع األول للمجلس القومي للمدفوعات بكامل عضويته، والتي تضم كاًل من رئيس الوزراء، ومحافظ البنك 

والداخلية، واالتصاالت، والعدل، والمالية، باإلضافة إلى رؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة المركزي، وزراء الدفاع والتخطيط، 

اإلدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، فضالً عن نائب رئيس البنك المركزي لالستقرار النقدي، ورئيس مجلس إدارة البنك األهلي 

 المصري.

 

 -الحكومة المصرية: 

 (بوابة األهرام) كل محافظ مسئول عن متابعة ملف التعديات على أراضى الدولة داخل محافظته رئيس الوزراء:

مسئولية كل محافظ عن المتابعة المستمرة لملف التعديات على أراضى الدولة داخل الوزراء، مجددا أكد شريف إسماعيل، رئيس 

محافظته، وأهمية التنسيق مع مختلف جهات الوالية فيما يتعلق بتلك األراضى، والعمل على سرعة االنتهاء والبت فى طلبات 

 التقنين المقدمة، فضال عن وضع تصور متكامل لكيفية االستغالل األمثل لألراضى التى تمت استعادتها.

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1521205.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1521205.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1521502.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1521502.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/2159895
http://www.elwatannews.com/news/details/2159895
http://www.elwatannews.com/news/details/2159663
http://www.elwatannews.com/news/details/2159663
http://gate.ahram.org.eg/News/1521103.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1521103.aspx
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 (بوابة األخبار) لشرطية المقدمة للمواطنينوزير الداخلية يلتقى بوزيرة التخطيط لتطوير الخدمات ا

 بحضور عدد من التقى اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية بالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري،

وبحث الطرفان لبحث ُسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين  مساعدي الوزير وقيادات وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري.

 الوزارتين وتطوير الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين باستخدام أحدث نظم تكنولوجيا المعلومات.

 

 (اليوم السابع) لمتابعة عدد من الملفاترئيس الوزراء يلتقى وزير الخارجية 

التقى شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم األحد، سامح شكرى وزير الخارجية والسفير حمدى لوزا نائب وزير الخارجية وبحضور 

وتطرق اللقاء لعدد من الملفات الهامة المتعلقة بعالقات مصر على المستوى الدولى، بجانب متابعة  المسئولين بالوزارةعدد من 

 جهود الوزارة فى عدد من الملفات

 

 -البرلمان المصري: 

 (الوطن) رئيس "بوركينا فاسو" يزور مقر مجلس النواب الخميس

يزور "روك مارك كريستيان كابوري" رئيس بوركينا فاسو، مجلس النواب المصري، حيث يستقبله الدكتور علي عبدالعال، رئيس 

 .نوعية ورؤساء الهيئات البرلمانيةويحضر اللقاء عدد من رؤساء اللجان ال .المجلس في الحادية عشر صباح الخميس المقبل

 

 -نقابات: 

 (بوابة األخبار) األطباء تطالب النائب العام والداخلية بالكشف الطبي على أحد المحتجزين

خاطبت النقابة العامة لألطباء كل من النائب العام المستشار نبيل صادق ، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار ، للمطالبة 

 بد الحكيم فرحات ألقرب مستشفى نظرا لما يعانيه من أالم مبرحة بالظهر .بتحويل المواطن جمال ع

 

 -المؤسسات الدينية: 

 (بوابة األخبارشيخ األزهر يستقبل السفير العراقي في مصر )

على استعداد  األزهرولفت إلى أن  استقبل شيخ األزهر الدكتور أحمد الطيب، السفير حبيب هادي الصدر، سفير العراق في مصر.

عراقيين عبر المنح الدراسية التي يمكن تقديمها لطالب العراق، وابتعاث المدرسين والوعاظ، وتدريب تام للتعاون مع األشقاء ال

 األئمة ضمن برنامج أزهري لمواجهة الفكر المتشدد.

 

 -سوشيال ميديا: 

 (بوابة األخبار) عمرو موسى معلقآ على زيارة وزير خارجية السودان إلى مصر "مبادرة طيبة"

أشاد عمرو موسى األمين العام األسبق لجامعة الدول العربية  بزيارة وزير خارجية السودان إلى مصر وقال إن عالقة مصر بالسودان، 

و أضاف أن "حضور وزير خارجية السودان  ولوية و أن تحتل مكانة خاصة في السياسة المصرية" .شماله و جنوبه، يجب أن تأخذ أ

 له و الحديث الصريح بينهما سياسة سليمة". السيسيإلى مصر فى الظروف الجارية مبادرة طيبة ، استقبال 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2024669/1/%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%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2024669/1/%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%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7.html
http://www.youm7.com/story/2017/6/4/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%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/3268743
http://www.youm7.com/story/2017/6/4/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%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/3268743
http://www.elwatannews.com/news/details/2162778
http://www.elwatannews.com/news/details/2162778
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2024535/1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2024535/1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2024633/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2024633/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2024446/1/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2024446/1/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85.html
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 )مصرالعربية( مصطفى النجار عن قطع العالقات مع قطر: ماذا فعل ترامب بالعرب؟

وقال في  .العالقات مع قطرعلق البرلماني السابق مصطفى النجار، على قرار كل من مصر والسعودية واإلمارات والبحرين، قطع 

تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك": "مصر والسعودية واإلمارات والبحرين يعلنون قطع العالقات 

 ."الدبلوماسية مع قطر، والسعودية تطلب من المواطنين القطريين مغادرة السعودية ومنع العبور من قطر جًوا وبًرا وبحًرا

 اك شىء جلل يلوح في األفي اإلقليمي، ستتضح مالمحه خالل األيام القادمة، ماذا فعل ترامب؟، العرب إلى أين؟".وتابع: "هن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A7/1439874-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B7%D8%B1--%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%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%A7/1439874-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B7%D8%B1--%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%9F
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 (بوابة االخبار)مليار دوالر  30.070البنك المركزي يعلن ارتفاع االحتياطي النقدي لـ 

مليار دوالر بنهاية  30.070أعلن البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، ارتفاع االحتياطي النقدي من العمالت األجنبية لـ 

 مليار دوالر عن الشهر الماضي. 7.410بلغت نحو ، بزيادة الماضيمليار دوالر في نهاية أبريل  71.645، مقابل 7502مايو 

 

 (بوابة االخبار) مليار جنيه 07.7"المالية" تطرح أذون خزانة بـ 

وذكرت وزارة المالية، عبر موقعها اإللكتروني، ، مليار جنيه 07ر705طرحت وزارة المالية اليوم أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 

، وسجل %75ر401، فيما بلغ أعلى عائد %75ر331مليار جنيه بمتوسط عائد  6ر705يوما بقيمة  10تم طرح أذون خزانة أجل أنه 

 .%01ر111أقل عائد 

 

 (بوابة االخبار) مليارات جنيه استثمارات أجنبية مباشرة لـ"اقتصادية قناة السويس" 05

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس، أنه تم تفعيل 

 05ادل مليون دوالر، بما يع 055اتفاق لتمويل مشروع محطة سونكر للصب السائل بميناء السخنة، باستثمار أجنبي مباشر يبلغ 

 مليارات جنيه.

 

 (المصري اليوم) مليون يورو دعًما فنًيا من الوكالة الفرنسية للتنمية 005وزير الكهرباء: 

مدير فرع الوكالة الفرنسية للتنمية استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، األحد، ستيفاني لنفانشي، 

(AFDبمصر، لدعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والوكالة ) ، أن الوكالة الفرنسية للتنمية ترغب في تقديم « شاكر»وأوضح

 ع.مليون يورو للمساهمة في مشروعات القطا 005دعم فني لبعض أنشطة قطاع الكهرباء بمبلغ يصل إلى حوالي 

 

 (مصر العربية) مليار جنيه سندات خزانة اليوم 0.0كزي يطرح البنك المر

 205مليار جنيه، األولى بقيمة  0.0يطرح البنك المركزى المصرى، نيابة عن وزارة المالية، اليوم االثنين، سندات خزانة بقيمة 

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة ، سنوات 05مليون جنيه، ألجل  205سنوات، والثانية بقيمة  0مليون جنيه ألجل 

 .مليار جنيه 377العامة للدولة، للعام المالى الجارى 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2024604/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%80-31.125-%D9%85%D9%84.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2024604/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%80-31.125-%D9%85%D9%84.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2024566/1/%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%80-12.2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2024566/1/%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%80-12.2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2024220/1/--10-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%86.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2024220/1/--10-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%86.html
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1143688
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1143688
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1439849-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AD-1-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1439849-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AD-1-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-0

 

 (الوطن) أمام البطرسية بعد منعهم من دخول الكاتدرائيةأقباط ينظمون وقفة بالشموع 

نظم عدد من النشطاء االقباط، وقفة صالة بالشموع في شارع رمسيس أمام الكنيسة البطرسية في العباسية، عقب منع األمن 

 االقباط الذين سقطوا في ضحايا، للتضامن مع لمرقسية بالعباسية لتنظيم الوقفةائية اوالكشافة الكنسية دخولهم الكاتدر

 ".لقد وجدنا الدولة غير جادة في محاربة خطاب التحريض والكراهية ضد األقباط، وقال المحتجون "العمليات اإلرهابية األخيرة

 

 قضايا المجتمع-7

 

 االعالم

 (بوابة االخبار) "البورصة" و"ديلي نيوز" ألنهما بأموال اإلخوان"األعلى لإلعالم": حجب موقعي 

الت ق مكرم محمد أحمد قال أحمد سليم األمين العام للمجلس األعلى لتنظيم اإلعالم، إن اللجنة المشكلة برئاسة الكاتب الصحفي

أن هناك مواقع ثبت أن مالكيها أصحاب شركات أو شركاء في شركات تم التحفظ على أموالهم من خالل لجنة تحفظ أموال اإلخوان 

 .المواقع هي: "البورصة وديلي نيوز إيجيبت"، ووهذه ستظل محجوبة لحين الفصل في قرار التحفظ

 

 (اليوم السابع) عن كل لفظ بذئ باألعمال الدراميةألف جنيه  005مكرم محمد أحمد: غرامة 

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم، أن هناك بيان يومى، لمنع األلفاظ البذيئة والنابية فى األعمال 

وصرح بأن المجلس بحث ، الدرامية، مقدًما الشكر لوجود درجة معقولة من االستجابة حدثت ولكن ال تزال تستخدم هذه األلفاظ

 ألف جنيه، عن كل لفظ بذئ. 005امة ضخمة تصل لـإمكانية دفع غر

 

 الصحه

 (بوابة االخبار) اتفاق وزارتي المالية و الصحة ينهى أزمة أكياس الدم

و أضاف وزير  ،علي تطبيق السعر حكمي ألكياس الدماتفق وزيري المالية عمرو الجارحي و احمد عماد الدين وزير الصحة والسكان 

فقط  % 0,3من القيمة و بالتالي تصبح الضريبة المقررة  %05من ال  %03المالية أن تطبيق السعر الحكمي علي أكياس الدم يعادل 

 ، وجارى استصدار قرار وزاري في هذا الشأن .

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/2156482
http://www.elwatannews.com/news/details/2156482
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2024598/1/-%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-%D8%AD%D8%AC%D8%A8-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2-%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D9%85.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2024598/1/-%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-%D8%AD%D8%AC%D8%A8-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2-%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D9%85.html
http://www.youm7.com/story/2017/6/5/%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-150-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D9%83%D9%84-%D9%84%D9%81%D8%B8/3269247
http://www.youm7.com/story/2017/6/5/%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-150-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D9%83%D9%84-%D9%84%D9%81%D8%B8/3269247
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2024639/1/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%89-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2024639/1/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%89-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85.html
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 التعليم

 (بوابة االخبار) ولن تتكرر مرة أخرىرئيس"التعليم البرلمان": قصة شاومينج انتهت 

وأكد شيحة، أن دليل فشله هو ، قال جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بالبرلمان إن قصة شاومينج انتهت ولن تتكرر مرة أخرى

 .ورقات فقط من نموذج واحد المتحان اللغة العربية اي انه لن بستفيد منها اي طالب 0نشر 

 

 السياحه

 (اليوم السابع) للمرة الثانية.. مصر للطيران تؤجل إقالع رحلة الدوحة ساعتين بالمطار

أعلنت مصادر مالحية بمطار القاهرة الدولى، اليوم االثنين، أن شركة مصر للطيران قررت للمرة الثانية تأجيل إقالع رحلتها رقم 

اليوم االثنين طائرة تابعة وأضافت المصادر أن المطار استقبل فجر ، المتجهة من القاهرة إلى الدوحة، للثانية عشر ظهرا 130

 راكبا فى موعدها المحدد بجدول التشغيل دون حدوث أى تأخير. 21لشركة مصر للطيران، قادمة من الدوحة وعلى متنها 

 

 النقل والمواصالت

 (اليوم السابع)عودة حركة القطارات بالمنوفية عقب رفع قطار من على قضبان محطة أشمون 

طنطا" بمحافظة المنوفية، وذلك عقب تمكن فريق الصيانة بهئية السكة  -عادت حركة القطارات إلى طبيعتها  بخط "القاهرة 

طنطا"  -كانت حركة سير القطارات قد توقفت على "القاهرة ، والحديد، من شد القطار الذى خرج من عن القضبان بمحطة أشمون

 طنطا بمحطة أشمون، نتيجة السرعة الزائدة وخطأ فى التحويلة.  -بمحافظة المنوفية، وذلك إثر خروج قطار القاهرة

 

 قباطاأل

 (الوطن) وقفة احتجاجية صامتة ألقباط "كوم اللوفي" في الكاتدرائية

، بالكاتدرائية 7502-6-4 نظم أقباط قرية كوم اللوفي التابعين لمركز سمالوط محافظة المنيا، وقفة احتجاجية صامته، يوم

 شددين بناء كنيسة في القرية.المرقسية في العباسية، لالحتجاج على استمرار منعهم الصالة في قريتهم، ورفض المت

 

 (الوطن) أقباط "كوم اللوفي" ينهون وقفتهم االحتجاجية بكاتدرائية العباسية

 ،المرقسية بالعباسية أنهى عدد من أقباط قرية كوم اللوفي، بمحافظة المنيا، وقفتهم االحتجاجية الصامتة داخل الكتدرائية

وقال إبراهيم خلف، أحد أقباط القرية، لـ"الوطن"، إن رسالتهم من الوقفة وصلت إلى المسؤولين، وأن سكرتارية البابا ومدير أمن 

 الكتدرائية، درسوا معهم واستمعوا إلى شكواهم، ووعدوهم بالحل السريع لبناء كنيسة لهم بالقرية، مؤكًدا أنهم فضوا الوقفة.

 

 (الوطن) الكنيسة تحسم أزمة تناول المرأة الحائض ومعمودية الولد والبنت

، والذي عقد في 7502حسم المجمع المقدس للكنيسة القبطية األرثوذكسية، خالل جلسته العامة في دورته السنوية لعام 

وأعلنت اللجنة الطبية بالمجمع: "أن التعليم المسيحي يعلن وبوضوح ، تواضروسية بالعباسية، برئاسة الكاتدرائية المرقس

 .المرأة غير ممنوعة في جميع ظروفها من جميع الممارسات الروحية وعليه فإن، عدم نجاسة أي إنسان مؤمن إال بالخطية

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2024493/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%AA-%D9%88%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%AE.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2024493/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%AA-%D9%88%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%AE.html
http://www.youm7.com/story/2017/6/5/%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A4%D8%AC%D9%84-%D8%A5%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1/3269522
http://www.youm7.com/story/2017/6/5/%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A4%D8%AC%D9%84-%D8%A5%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1/3269522
http://www.youm7.com/story/2017/6/5/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D9%86/3269408
http://www.youm7.com/story/2017/6/5/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D9%86/3269408
http://www.elwatannews.com/news/details/2161127
http://www.elwatannews.com/news/details/2161127
http://www.elwatannews.com/news/details/2163034
http://www.elwatannews.com/news/details/2163034
http://www.elwatannews.com/news/details/2155486
http://www.elwatannews.com/news/details/2155486
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 أخرى

 (الوطن) المياه عن العملخفض الجهد الكهربائي يضرب أغلب قرى سوهاج وتوقف محطات 

تسبب خفض التيار الكهربائي في أغلب قرى محافظة سوهاج في توقف األجهزة الكهربائية عن العمل مما تسبب في معاناة 

جات واضطر عدد من األهالي لشراء ألواح الثلج ليتمكنوا من كبيرة ألغلب األهالي في المحافظة وتلف للمواد الغذائية داخل الثال

 .تسبب في توقف عدد كبير من محطات مياه الشرب في المحافظة، وكذلك استخدامها في حفظ األطعمة وشرب المياه الباردة

 

 (الوطن) انقطاع الكهرباء يحرم طالب رفح والشيخ زويد من المذاكرة قبل االمتحان

حرم انقطاع التيار الكهربائي بمدينتي الشيخ زويد ورفح طالب الثانوية العامة من المذاكرة ليلة االمتحان، حيث انقطعت 

أولياء األمور، الذين عبروا عن سخطهم وأدى انقطاع الكهرباء بشكل مفاجئ إلى بكاء الطالب و، الكهرباء قبيل صالة العشاء

 وغضبهم النقطاع الكهرباء في هذا التوقيت بقولهم "حسبي اهلل ونعم الوكيل".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/2158347
http://www.elwatannews.com/news/details/2158347
http://www.elwatannews.com/news/details/2162318
http://www.elwatannews.com/news/details/2162318
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األخبار األمنية: 

 (بوابة األهرام) والتنميةضابًطا بالدورة التاسعة بكلية التدريب  614أكاديمية الشرطة تحتفل بتخريج 

شهد مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، الحفل الذي نظمته كلية التدريب والتنمية لتخريج الدورة التاسعة للضباط 

 70ى ضابطًا على مستو 614وقيادات األكاديمية، حيث تم تدريب المتدربين بها، وحضر الحفل مدير كلية التدريب والتنمية، 

 .عام وتخصصي" –"معهد تدريبي 

 

 (الوطن) باإلسكندرية« مسجل خطر»ضابط فى اشتباكات مع  مقتل

رطة أول المنتزه، أمس، فى اشتباكات مع مسجل خطر بدائرة النقيب محمود سامى عبدالرحمن، معاون مباحث قسم ش قتل

، «أيمن. ج»القسم، وحسب بيان لوزارة الداخلية، فإن قوة تابعة لمديرية أمن اإلسكندرية اشتبهت فى مسجل خطر يدعى 

 قضية اتجار بالمخدرات وحمل سالح دون ترخيص والحرق العمد. 07والسابق اتهامه فى 

 

 (اليوم السابع) من اإلخوان على قوائم االرهاب0055قرارا بإدراج أبو تريكة و الجريدة الرسمية تنشر

عرائض كيانات إرهابية فى القضية رقم  7502لسنة  0نشرت الجريدة الرسمية، قرار محكمة جنايات القاهرة، فى العريضة رقم 

جاء على رأس هذه األسماء ، محمد أبو تريكة ال عب نادى األهلى السابق، ورجل األعمال صفوان ثابت، والرئيس األسبق محمد  603

ف، وذلك لمدة ثالث مرسى، ومحمد البلتاجى، وأشرف ثابت، واشرف بدر، وابناء خيرت الشاطر، ومرشد الجماعة األسبق مهدى عاك

 كما نص قرار المحكمة إدراج جماعة اإلخوان فى قائمة الجماعات اإلرهابية .سنوات من تاريخ إصدار القرار

 

 -محاكم ونيابات: 

 (بوابة األهرام) المؤبد لخمسة متهمين والمشدد وأحكام بالسجن بحق آخرين في أحداث عنف "دار السالم"

متهًما بمحاولة نشر الفوضى في البالد خالل ذكرى  30أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها على 

سنوات وخمس متهمين بالسجن المؤبد  05سجن متهمين بال 3وعاقبت المحكمة  يناير من العام الحالي بمنطقة دار السالم. 70

أشهر وتسليم اثنين  3أشهر وحدثين آخرين بالحبس  6سنة ومتهمين اثنين حدث بالحبس  00آخرين بالسجن المشدد  6وعاقبت 

 ألف جنيه عما أسند إليهم من اتهامات. 05متهمين مبلغ  6سنوات وغرمت المحكمة  3لذويهم ومعاقبة حدث آخر بالسجن 

 

 (بوابة األهرام) سنوات لمتهم بالتظاهر في كرداسة 0بس الح

سنوات على متهم بالتظاهر بدون تصريح في كرداسة، ورفض المعارضة المقدمة  0إرهاب بتأييد الحكم بالحبس  0قضت الدائرة 

 منه واعتبارها كأن لم تكن.

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1521361.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1521361.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/2159635
http://www.elwatannews.com/news/details/2159635
http://www.youm7.com/story/2017/6/4/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A9-%D9%881500%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89/3268941
http://www.youm7.com/story/2017/6/4/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A9-%D9%881500%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89/3268941
http://gate.ahram.org.eg/News/1521445.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1521445.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1521418.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1521418.aspx
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 (بوابة األهرام) متهًما من عمال مصنع أسمنت طرة بتهمة التجمهر 37ثالث سنوات بحق الحبس 

سنوات مع الشغل، وذلك على خلفية اتهامهم  ٢من عمال مصنع أسمنت طرة بالحبس  ٢٣قضت محكمة جنح المعادي، بمعاقبه 

 تداء على قوات األمن، والتلويح بالعنف واستعمال القوة.بالتجمهر واالع

 

 (الوطن) "الدستورية" ترفض الطعن على بطالن قانون البلطجة وتؤيد مواده العقابية

الذي أضاف  7500لسنة  05بمرسوم المجلس العسكري رقم رفضت المحكمة الدستورية العليا، الطعن على قانون البلطجة الصادر 

، لمواجهة جرائم الترويع والتخويف 0مكرر 320مكرر و 320باًبا جديًدا إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات من مادتين 

 والمساس بالطمأنينة.

 

 (الوطن) براءة عضو التحالف الشعبي من تهمة التجمهر ببني سويف

قررت محكمة جنح بندر بني سويف، الحكم ببراءة وليد عبد المنعم، عضو حزب التحالف الشعبي االشتراكي ومؤسس حركة تمرد 

 ببني سويف، من التهم الموجهة إليه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1521409.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1521409.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/2157679
http://www.elwatannews.com/news/details/2157679
http://www.elwatannews.com/news/details/2162550
http://www.elwatannews.com/news/details/2162550
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 المحور السادس

 العسكريتطورات المشهد 

 

 )بوابة األهرام( وزير الدفاع يتفقد منظومات التسليح والتأمين القتالي بالقوات البحرية

اء اللقحضر  صدقي صبحي، ، عددا من منظومات التسليح والتأمين القتالي والفني بقيادة القوات البحرية. وزير الدفاعتفقد 

واستمع وزير  الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة األفرع الرئيسية، وكبار قادة القوات المسلحة.

الدفاع، إلى شرح تفصيلي من الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، تضمن المشروعات اإلنشائية التي يجري تنفيذها بقيادة 

ل إنشاء وتطوير األرصفة المخصصة الستقبال ورباط القطع البحرية الجديدة، بعد تجهيزها بكافة الخدمات القوات البحرية، وأعما

 والمرافق، وفقًا ألحدث المنظومات القتالية واإلدارية والفنية.

 

 )موقع وزارة الدفاع( صدقى صبحى يلتقى دارسى أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة واألركان

التقى الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربى، بعدٍد من دارسى أكاديمية ناصر 

محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة األفرع العسكرية العليا وكلية القادة واألركان، حضر اللقاء الفريق 

 الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

 

 )موقع وزارة الدفاع المصرية(وزير الدفاع يشارك قوات الصاعقة 

تناول وجبة اإلفطار وقام بتكريم المتميزين من في أبطال ومقاتلوا القوات الخاصة بمشاركة قام وزير الدفاع صدقي صبحي 

 الضباط وضباط الصف المتميزين من رجال الصاعقة والمظالت .

 

 ربية()مصرالع قريًبا« التمساح»روسيا تزوِّد مصر بمروحيات 

وأضاف  ."التمساح" إلى مصر -07قال نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري روجوزين إنَّ بالده ستبدأ قريًبا توريد مروحيات كا

 روجوزين، في معرض إجابته على سؤال حول تاريخ بدء التوريد، حسب وكالة األنباء األلمانية: "في أقرب وقت".

 

 )اليوم السابع( بدعمهم للعناصر التكفيرية فى شمال سيناءمشتبها  06المتحدث العسكرى: ضبط 

ود قوات إنفاذ القانون فى الجيش نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، بياًنا حول جه

 قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى بأنوأوضح البيان،  المسلحة.الثانى الميدانى، فى مالحقة العناصر التكفيرية 

 مسلحة.ه بهم فى دعم العناصر الفرًدا من المشتب 06من ضبط عدد  تمكنت

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1521518.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1521518.aspx
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29779
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29779
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29778
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29778
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 )الوطن( لنا ينظمها "الدفاع" فقطالجيش: المؤتمرات المدنية والعسكرية التابعة 

أهابت القوات المسلحة، بجموع المواطنين عدم االنسياق وراء ادعاءات بعض المراكز المتخصصة حول تنظيم وتسويق المؤتمرات 

صوًصا ما يتعلق بالمناسبات الوطنية والعسكرية الستقطاب أكبر عدد من المختلفة بالقطاع المدني برعاية القوات المسلحة، خ

 الحضور وتحقيق مكاسب مادية.

 

 )أخبار ليبيا( حالة تاهب للقوات السودانية على الحدود السودانية المصرية الليبية

وذكرت القوات المسلحة  المسلحة السودانية عن إنتشار لها في الحدود المشتركة المصرية السودانية الليبيةعلنت القوات أ

السودانية في موقعها الرسمي أن القوات السودانية إنتشرت من جبال العوينات وحتى منطقة الدبة بالوالية الشمالية شمال 

 .السودان
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