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 األولالمحور 

 تطورات السياسة الخارجية

 

 األهرام()بوابة  وزارة الخارجية: سفارة اليونان في الدوحة ستقوم برعاية المصالح المصرية في قطر

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكرى وزير الخارجية أجرى اتصاالً هاتفياً مع نيكوس كوتزياس، وزير خارجية 

اليونان، حيث أفاده بأنه على ضوء قرار الحكومة المصرية بقطع عالقاتها الدبلوماسية مع قطر، ونظًرا للعالقات الوطيدة التي 

واليونان، فإن مصر تتطلع إلى قيام سفارة اليونان بالدوحة برعاية المصالح المصرية، بداًل من السفارة المصرية تجمع بين مصر 

وأوضح أبو زيد، أن وزير خارجية اليونان  التي سيتم إغالقها ليحل محلها قسم رعاية المصالح المصرية داخل سفارة اليونان.

 .فارة اليونان في الدوحة بهذه المهمةأبدى خالل االتصال ترحيبه الكامل بقيام س

 

 )األهرام( وتبلغ القائم باألعمال المصري بالدوحة بالعودة ساعة لمغادرة البالد 84القطري مصر تمهل السفير 

يونيو استدعاء سفير دولة قطر لدى مصر إلي مقر وزارة الخارجية، وإبالغه  ٥يوم مي باسم وزارة الخارجية إنه تم قال المتحدث الرس

ساعة لمغادرة  84، وإمهاله مصربقرار قطع العالقات الدبلوماسية مع قطر، وتسليمه مذكرة رسمية بإنهاء اعتماده كسفير لدى 

ساعة  84صري بالدوحة بالعودة إلى البالد في غضون وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أنه تم إبالغ القائم باألعمال الم البالد.

 تنفيًذا لقرار قطع العالقات.

 

 )رويترز( قطر مستعدة لقبول جهود الوساطة لتخفيف التوتر

يوم الثالثاء إن الدوحة مستعدة لقبول جهود الوساطة لتخفيف  قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

التوتر بعد أن قطعت دول عربية كبرى العالقات معها مضيفا أن أمير قطر أرجأ خطابه لمنح الكويت فرصة للعمل على إنهاء 

 .التوترات اإلقليمية

 

 )الشروق( مصر والجزائر وتونس يؤكدون أهمية التمسك بوحدة ليبيا وسيادتها

أكد وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس، مساء اإلثنين، بالجزائر العاصمة، أهمية التمسك بوحدة ليبيا وسالمتها الترابية 

 السياسي كسبيل لمعالجة األزمة عبر الحوار الشامل ورفض التدخل الخارجي والخيار العسكري. وسيادتها ولحمة شعبها وعلى الحل
واستعرض وزير الشئون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل مع وزير الخارجية سامح شكري والتونسي خميس الجهيناوي خالل 

 واجهات المسلحة التي شهدتها عدة مدن ومناطق ليبية.اجتماعهم الثالثي المنعقد بالجزائر الوضع األمني في ليبيا والم

 

 )بوابة األهرام( وزير الخارجية يجري مشاورات سياسية مع نظيره الجزائري لمتابعة ملف العالقات الثنائية

مع عبد القادر مساهل وزير الخارجية الجزائري، في إطار زيارته الحالية عقد سامح شكري وزير الخارجية، جلسة مشاورات سياسية 

 للعاصمة الجزائرية، للمشاركة في االجتماع الثالثي بشأن ليبيا الذي تستضيفه الجزائر.

http://gate.ahram.org.eg/News/1521893.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1521740.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1521740.aspx
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN18X0M5
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN18X0M5
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06062017&id=342dc473-3a8f-495f-a0c9-ba8ecb7efb7d
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06062017&id=342dc473-3a8f-495f-a0c9-ba8ecb7efb7d
http://gate.ahram.org.eg/News/1521827.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1521827.aspx
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 )بوابة األخبار( الخارجية: إطالق سراح المواطن المصري المختطف في نيجيريا

يونيو، بأن تشكيال عصابيا في منطقة شمال شرق نيجيريا أطلق منذ  5صرح عاصم حنفي سفير مصر في نيجيريا ،االثنين 

 مايو الماضي. 9رجس، والمختطف لديه منذ يوم ساعات سراح المواطن المصري روماني نادي ج

 

 اليوم( )المصريالسفارة األمريكية في مصر تمنع موظفيها من زيارة المواقع الدينية خارج القاهرة الكبرى

موقعها اإللكتروني إنها أمرت الموظفين العاملين ببعثتها هناك بعدم قالت السفارة األمريكية في مصر في رسالة أمنية على 

هاجم إرهابيون أهدافا مرتبطة بالطائفة »وأضافت الرسالة:  زيارة المواقع الدينية خارج القاهرة الكبرى حتى إشعار آخر.

 «.جمات أخرىالمسيحية في مصر، وقعت حوادث في أماكن حضرية وأخرى نائية. قد يكون من المحتمل وقوع ه

 

 )العربي الجديد( الجبير أبلغ شكري باإلجراءات ضد قطر

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية في ديوان وزارة الخارجية، أن "وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أبلغ نظيره المصري سامح 

شكري، بضرورة اتخاذ مصر قرارًا بقطع العالقات الدبلوماسية مع قطر أسوة بالسعودية واإلمارات والبحرين"، وذلك خالل لقائهما 

لقاهرة يوم األحد. وذكرت المصادر أن "اللقاء ركز فقط على هذه النقطة، وتطرق إلى الشروط التي الثنائي القصير الذي عقد با

 من جديد بين الدول األربع وقطر".سيضعها البلدان كأرضية ألي وساطة عربية أو إقليمية، للتقارب 

 

 )الشروق( «وطن بال مخالف»قنصلية مصر بجدة تدعو المواطنين إلى سرعة االستفادة من 

دعا حازم رمضان القنصل العام المصري في جدة، االثنين، المواطنين المصريين المقيمين بالسعودية إلى سرعة االستفادة من 

 حملة "وطن بال مخالف".

 

 )مصرالعربية( مكاسب إسرائيلية من قطع العرب العالقات مع قطر 5عاريف: م

 قالت صحيفة "معاريف" العبرية إن قطع العرب عالقاتهم مع قطر هو بمثابة "فرصة ذهبية" أمام إسرائيل لتغيير توازن القوة

واعتبرت الصحيفة أن هناك خمسة انعكاسات لقطع السعودية واإلمارات ومصر وعدد من الدول واألنظمة األخرى  بالشرق األوسط.

 عالقاتها مع قطر، سوف تصب في مجملها لصالح إسرائيل.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2025119/1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2025119/1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1144606
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/6/5/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/6/5/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05062017&id=f5046b85-b24b-4bed-802f-2f9a3cd53b90
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05062017&id=f5046b85-b24b-4bed-802f-2f9a3cd53b90
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%A9/1440414-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81--5-%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%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
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%A9/1440414-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81--5-%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%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
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية
 

 -الحكومة المصرية: 

 (بوابة األهرام) وزارات للوقوف على توابع قطع العالقات مع قطر 5 لجنة طوارئ مصرية من

وزارات، لمتابعة تطورات قطع مصر عالقاتها الدبلوماسية مع قطر، وتتابع اللجنة  5شكلت الحكومة المصرية لجنة طوارئ من 

يوميا للوقوف علي أي إجراءات من الجانب القطري فيما يتعلق بالعمالة المصرية المتعاقدة سواء الموقف علي مدار الساعة 

 كانت مع الحكومة أو القطاع الخاص، حتي يمكن اتخاذ اإلجراءات الالزمة الستقبال أي عمالة في حالة عودتها.

 

 -البرلمان المصري: 

 (بوابة األهرام) ترحيب برلماني بقطع العالقات مع قطر

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع واألمن القومي بمجلس النواب، إن قرار عدد من الدول العربية ومصر قطع العالقات 

ان وإيواء الجماعات المحكوم عليها في قضايا الدبلوماسية مع قطر يأتي بسبب دعم األخيرة لإلرهاب وعلى رأسه جماعة اإلخو

 إرهابية وتوفير المالذ اآلمن لهم وتوفير الدعم الكامل لهم، باإلضافة لتعاونها إقليميا مع تركيا وإيران.

 

 (الوطن) نائب يطالب بتجميد عضوية قطر في الجامعة العربية

وأضاف:  .جمال عباس، إن قرار قطع العالقات الدبلوماسية مع قطر جاء لدعمها لإلرهاب وزعزعة استقرار المنطقة النائب قال

 .""حان الوقت لتجميد عضوية قطر في جامعة الدولة العربية

 

 (الوطن) الجندي: يجب محاكمة "تميم" و"أردوغان" أمام الجنائية الدولية 

قال النائب مصطفى الجندي، إن قرار مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، بشأن قطع العالقات مع دويلة قطر ونظامها اإلرهابي 

مريكية بالرياض والتي حذر فيها العالم كله من جاء بعد الكلمة المهمة التي ألقاها السيسي أمام القمة العربية اإلسالمية األ

وقال يجب اتخاذ قرارات مماثلة من الدول العربية ومختلف دول  ممارسات الدول التي تمول وتشجع وتسليح اإلرهاب واإلرهابيين.

 وإرهاب تميم وأردوغان.العالم ضد دولة تركيا ونظامها ومحاكمة أردوغان أمام المحكمة الجنائية الدولية لتخليص العالم من شرور 

 

 (الشروق) على جدول البرلمان« تيران وصنافير»الحريرى: إدراج اتفاقية 

إدراج اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، فى مجلس النواب، هيثم الحريرى، « 00-75»أكد عضو تكتل 

 ، على جدول أعمال البرلمان، خالل الفترة المقبلة.«اتفاقية تيران وصنافير»المعروفة إعالميا بـ

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1521838.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1521838.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1521703.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1521703.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/2167614
http://www.elwatannews.com/news/details/2167614
http://www.elwatannews.com/news/details/2168254
http://www.elwatannews.com/news/details/2168254
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05062017&id=23420395-35a3-49ae-bfcf-94b8ad12b33c
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05062017&id=23420395-35a3-49ae-bfcf-94b8ad12b33c
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 -: األحزاب واالئتالفات

 (الوطن) أمانة "المصريين األحرار" تعقد أول اجتماع بعد اإلعالن عن تشكيلها

عقدت األمانة العامة لـ"حزب المصريين األحرار" اجتماعها األول، بعد اإلعالن عن تشكيلها مطلع األسبوع الحالي، بحضور رئيس 

ية التي ستنتهجها األمانة العامة في الفترة القادمة الحزب الدكتور محمود العاليلي، وتناول االجتماع الرؤية العامة واالستراتيج

 واستعراض رؤية األمانات المختلفة للعمل في الفترة القادمة.

 

 (الوطن) الجريدة الرسمية تنشر قرار الموافقة على تأسيس حزب "صوت الشعب"

رسمية، قرار موافقة لجنة شؤون األحزاب على تاسيس حزب "صوت الشعب" وإدراجه ضمن سجالت األحزاب نشرت الجريدة ال

 القائمة.

 

 -المؤسسات الدينية: 

 (بوابة األخبار) سفير نيبال بالقاهرة يشيد بدور األزهر في نشر قيم السالم والتسامح

من جانبه، أعرب سفير نيبال عن تقديره  استقبل شيخ األزهر الدكتور أحمد الطيب سفير نيبال في مصر جيهبيدار برا اريال.

والتسامح واالعتدال، مضيًفا أن زيارة اليوم تأتي في إطار  دعم التواصل والتعاون مع  لألزهر الشريف ودوره في نشر قيم السالم

 األزهر الشريف في كافة المجاالت العلمية والدعوية.

 

 -: نقابات

 (الشروق) «المقال»بعد تقدمه ببالغ ضد « تأديب الصحفيين»لـ« مكرم محمد أحمد»مطالبات بإحالة 

صحفي من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بمذكرة لمجلس النقابة تطالب إحالة الكاتب الصحفي مكرم  000تقدم 

لإلعالم، للجنة التأديب النقابية، لمخالفته ميثاق الشرف الصحفي واألعراف والتقاليد النقابية محمد أحمد رئيس المجلس األعلى 

 وتقدمه يبالغ للنائب العام ضد صحيفة المقال، والصحفيين العاملين بها، بدال من العودة للنقابة وتفعيل دورها.

 

 -: تصريحات

 (بوابة األخبار) الكيانات اإلرهابيةمحامي أبوتريكة: سنطعن علي إدراج موكلي علي قوائم 

قال محمد عثمان محامي محمد أبو تريكة العب األهلي السابق ومنتخب مصر، أنه سيبدأ في اتخاذ إجراءات الطعن علي قرار إدراج 

 6يوما عقب نشرة في الجريدة الرسمية طبقا لنص المادة  60لالعب في قوائم الكيانات اإلرهابية أمام محكمة النقض في خالل ا

 من قانون الكيانات اإلرهابية.

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/2168422
http://www.elwatannews.com/news/details/2168422
http://www.elwatannews.com/news/details/2168158
http://www.elwatannews.com/news/details/2168158
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2025107/1/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2025107/1/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-.html
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05062017&id=e411b104-4540-4416-b333-aefa58ece08a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05062017&id=e411b104-4540-4416-b333-aefa58ece08a
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2024691/1/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2024691/1/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA.html
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 (بوابة االخبار)« القسطنطينية»قناة السويس خارج قرار عدم عبور السفن أو البضائع القطرية بسبب 

قات الدبلوماسية مع قطر بما يتضمن ذلك منع أكد مصدر رسمي بهيئة قناة السويس أن قرار الحكومة المصرية بقطع العال

استخدام الموانئ والطرق البحرية والمالحية ال يسري على قناة السويس، وذلك ألن القناة هي مجرى مالحي دولي أمام حركة التجارة 

 .لة المصريةالعالمية وال يمكن لمصر منع عبور أي سفينة تابعه ألي دولة سوى الدول التي تكون في حالة حرب مع الدو

 

 (بوابة االخبار) هشام عكاشة: تحويالت المصريين من قطر إلي مصر مستمرة

وأكد  ،قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك األهلي المصري، إن التعامل مع العملة القطرية الريال يسير بشكل طبيعي

ن العاملين في قطر إلي مصر، وأن ة تحويالت المصرييهشام عكاشة ، في تصريحات خاصة لـ" بوابة أخبار اليوم" استمرار آلي

 التعامل يتم بشكل طبيعي على الريال القطري، في البنوك.

 

 (بوابة االخبار) سنوات 5حجم التجارة بين مصر وقطر خالل  %0ر8تقريرحكومى : 

مليون دوالر سنويا وهي ال تمثل  004التبادل التجارى بين مصر و قطر خالل السنوات الخمس الماضية حوالى  بلغ متوسط حجم

 مليار دوالر . 44من اجمالي متوسط حجم التجارة الخارجية المصرية والذي يصل الي حوالي  %0.8اكثر من 

 

 (بوابة االخبار) ساويرس يدعو رجال األعمال المصريين لسحب استثماراتهم من قطر

، إنه دعا رجال األعمال المصريين لسحب استثماراتهم من قطر ردير المصري نجيب ساويرس لرويترزقالت متحدثة باسم المليا

يأتي هذا بعدما أعلنت مصر والسعودية واإلمارات العربية المتحدة والبحرين قطع العالقات مع  ،ووقف التعامالت التجارية معها

 قطر متهمة إياها بدعم "اإلرهاب" وزعزعة استقرار المنطقة.

 

 (جريدة االهرام) البورصة تربح مليار جنيه

 640,700اختتمت البورصة تداوالتها فى جلسة أمس على ارتفاع جماعى فى مؤشراتها حيث أغلق رأس المال السوقى عند مستوى 

مليار جنيه بدعم من مشتريات المستثمرين األجانب والعرب فى حين اتجهت تعامالت  0,000مليار جنيه محققا مكاسب 

 .المصريين للبيع

 

 (المصري اليوم) ال قيود على تحويل الريال القطري إلى الجنيه المصري«: المركزي»

، أو تحويلها إلى الجنيه المصري، أو ألي من «الريال»أكد البنك المركزي المصري، عدم وجود قيود على تداول العملة القطرية 

 العمالت األخرى، نافيا صدور قرارات تنص على إيقاف التعامل بالريال القطري في جمهورية مصر العربية بيعا أو شراء.

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2024927/1/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2024927/1/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2025076/1/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2025076/1/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2024984/1/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%89--4%D8%B10--%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2024984/1/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%89--4%D8%B10--%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2024934/1/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%82.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2024934/1/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%82.html
http://www.ahram.org.eg/News/202287/5/597715/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AD-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202287/5/597715/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AD-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1144332
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1144332
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 (بوابة االهرام) شركات قطرية تستثمر بمصر 700هيئة االستثمار: 

أن إجمالي و، شركات 700من حيث الدول المستثمرة بمصر بعدد شركات  9قالت الهيئة العامة لالستثمار إن قطر تحتل المرتبة الـ

وتتركز االستثمارات القطرية بمصر ، 7002حتى أوائل  0920ار دوالر، عن الفترة من ملي 0.005استثمارات الشركات القطرية  تبلغ 

 المرتبة األخيرة.في الزراعية ومن إجمالي استثماراتهم في البالد تليها الصناعة،  %40قطاع الخدمات التي تستحوذ على نحو  في

 

 (الوطن) سنوياوزيرة التضامن: حد أدنى للمعاشات.. وربط زيادتها بنسبة التضخم 

قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن االجتماعي، إن مالمح مشروع قانون التأمينات الموحد، تضمن وضع حد أدنى للمعاشات، 

وأكدت والي، أنه سيتم إنشاء صندوق للرعاية ، جر الحقيقيوربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنويا، وحساب التأمينات على األ

 االجتماعية ألصحاب المعاشات، ويكون له مجلس إدارة يتولى إدارته وتحدد مصادر تمويله بمشروع القانون.

 

 (المصري اليوم) رئيس الغرفة الفرنسية: فرنسا من أكبر الدول الداعمة لالقتصاد المصري

قال محمود القيسي، رئيس الغرفة المصرية الفرنسية، إن فرنسا من الدولة الداعمة لالقتصاد المصري، مرحًبا بالسفير الفرنسي 

إن هناك اهتمام من الجانب الفرنسي  "وأضاف، لدى القاهرة الذي سيرحل الشهر المقبل إلى بالده بعد انتهاء مدته في مصر

 ."بقانون االستثمار

 

 (المصري اليوم) شركة مصرية مسجلة بغرفة التجارة القطرية 446«: المصري القطري»عضو بـ

شركة مصرية مسجلة بغرفة التجارة والصناعة في  446اك ، أن هن«القطري-المصري»كشفت عبير عصام، عضو مجلس األعمال 

دولة قطر، مشيرة إلى أن معظم تلك الشركات توقفت عن العمل مع الجانب القطري خالل الفترة الماضية، نظًرا لعدم استقرار 

 األوضاع السياسية.

 

 (اليوم السابع) جنيها للجرام 685يسجل  70ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 

ارتفعت أسعار الذهب فى التعامالت الصباحية، اليوم الثالثاء، بقيمة جنيهين فى كل عيار، تزامنا مع تحرك السعر العالمى 

 550=  04عيار  :وأصبحت األسعار وفق آخر تحديث لها كالتالى، حتى اآلن –جنيها للجرام  685مبلغ  70لألوقية، ليسجل عيار 

 جنيها. 206=  78عيار ، جنيها 685=  70عيار ، جنيها

 

 (اليوم السابع) الكهرباء: ال زيادة فى فواتير شهرى مايو ويونيو.. وتحريك األسعار فى "يوليو"

كشف المهندس حسام عفيفى، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنه ال صحة لما تردد بشان وجود زيادة فى أسعار 

صة بشهرى مايو و يونيو، كاشًفا أن الزيادة المرتقبة سيتم تطبيقها على فاتورة استهالك يوليو، ومجلس فواتير االستهالك الخا

 الوزراء هو من يحددها و يوافق عليها.

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1521728.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1521728.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/2167498
http://www.elwatannews.com/news/details/2167498
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1144600
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1144600
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1144284
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1144284
http://www.youm7.com/story/2017/6/6/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1-21-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-645-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85/3271098
http://www.youm7.com/story/2017/6/6/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1-21-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-645-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85/3271098
http://www.youm7.com/story/2017/6/6/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A7-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1/3270186
http://www.youm7.com/story/2017/6/6/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A7-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1/3270186
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 (مصر العربية) ألف طن من السكر الخام في مناقصة 000مصر تشتري 

وأضافوا ، ألف طن من السكر الخام في مناقصة 000قال تجار إن شركة السكر والصناعات التكاملية المملوكة للدولة في مصر اشترت 

، شامال تكاليف التأمين والشحندوالرا للطن على الترتيب  080و 080أن شركتي بونجي ولويس دريفوس باعتا الشحنات بسعر 

 .على األقل من السكر الخام  أخرى ألف طن 000ومن ناحية أخرى أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن الشركة تسعى لشراء 

 

 (مصر العربية) البنك المركزي: بنك قطر الوطني هو شركة مساهمة مصرية

إن بنك قطر الوطني هو شركة مساهمة مصرية، ذات شخصية اعتبارية مستقلة، مرخص لها " قال البنك المركزي المصري

خضع لرقابة وإشراف البنك المركزي، ويتمتع بمركز مالي قوي، وملتزم بتطبيق كافة ، وأنه يبالتعامل في القطاع المصرفي

 التعليمات الرقابية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1440180-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A-100-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1440180-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A-100-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1440154-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A--%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%87%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1440154-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A--%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%87%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-0

 

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

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

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

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

 

 قضايا المجتمع-7

 

 االعالم

 (الشروق) تعلن تأييدها الكامل لمقاطعة قطر« الوطنية للصحافة»

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة تأييدها الكامل لإلجراءات التي اتخذتها مصر و عدة دول خليجية وإسالمية مقاطعة دولة قطر 

الدول ورعايتها للجماعات اإلرهابية وإمدادها بالمال والسالح وتدريب عناصرها مما يشكل تهديًدا بسبب تدخلها في شئون هذه 

 لألمن القومي لتلك الدول واعتداء سافرا يمس شئونها الداخلية.

 

 التعليم

 (بوابة االخبار) شاومينج ينشر صور المتحان اللغة الفرنسية.. والتعليم تؤكد: غير صحيح

، 7002يونيو  6بعض الصور يزعم أنها المتحان اللغة الفرنسية صباح اليوم الثالثاء « شاومينج»نشر موقع الغش االلكتروني 

في ، صباحًا 4,00الخاص به في تمام الساعة « الواتس آب»بعد أن أكد أمس للطالب أنه سوف يقوم بنشر االمتحان على جروب 

 .الوقت نفسه؛ أكد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة أن االمتحان المنشور ال يمت بصلة لالمتحان األصلي

 

 السياحه

 (بوابة االخبار) مصر للطيران تعلق رحالتها إلى قطر اعتبارا من الثالثاء

 7002يونيو 6يوليو، تعليق رحالتها المتجهة من القاهرة إلى الدوحة والعكس اعتبارا من الثالثاء  5قررت مصرللطيران، االثنين 

يذكر أن ، والمقرر عودتها مساء اليوم هذا وأقلعت منذ قليل رحلة مصرللطيران من القاهرة إلى الدوحة ومن، ولحين إشعار أخر

 عند عودة تشغيل الخط سيتم قبول تذاكر السفر بدون أي رسوم ،هذا وسوف يتم اإلعالن عن أي تطورات في حينه.

 

http://www.elwatannews.com/news/details/2163034
http://www.elwatannews.com/news/details/2163034
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06062017&id=5bbb28de-c109-4e28-905f-0e448945e87f
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06062017&id=5bbb28de-c109-4e28-905f-0e448945e87f
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2025231/1/%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%AC-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9..-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2025231/1/%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%AC-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9..-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2025040/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2025040/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1-.html
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 الصحه

 (اربوابة االخب) منشأة طبية مخالفة 95"صحة المنيا" تغلق 

مركز طبي، واستصدار قرارات غلق  7عيادات وعدد  9منشأة طبية خاصة منها  00أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن ترخيص عدد 

 .منشأة طبية أخرى مخالفة مابين مراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل وصيدليات 95لعدد 

 

 الطرق والمواصالت

 (الوطن) رئيسي بالمنصورةإعاقة حركة المرور نتيجة انهيار أرضي في شارع 

ما تسبب في عرقلة الحركة المرورية وتوقف السيارات ، وقع انهيار أرضي مفاجئ بشارع عبدالسالم عارف، في المنصورة

أمتار تحت األرض، كما تبين وجود  8متر" وعمقها ×"متروكشفت المعاينة األولية أن الحفرة مساحتها الظاهرية ، بالمنطقة

 متر"، مما يهدد بحدوث اتساع في االنهيار.8× 8انهيارات للتربة داخل الحفرة بمحيط "

 

 قباطاأل

 (الوطن) الكنيسة تنظم أمسية صالة من أجل مصر بأمريكا

أقامت الكنيسة القبطية األرثوذكسية بالواليات المتحدة األمريكية، أمسية صالة خصصت الطلبات فيها من أجل سالم العالم 

 .Scrantonومنطقة الشرق األوسط وخاصة مصر، وذلك على هامش المؤتمر الخامس لشباب الخريجين بجامعة 

 

 (رصد) "المسيحية" بمصر السفارة األميركية تطالب رعاياها باالبتعاد عن األماكن

حّذرت السفارة األميركية رعاياها الموجودين في مصر من تهديد وهجوم محتملين بها، وطالبتهم باتباع التنبيهات األمنية التي 

كما حّذرت المواطنين األميركين ، وااللتزام به 7006ديسمبر  70وردت في تحذير السفر إلى مصر الصادر من الخارجية األميركية في 

 من االقتراب من األماكن الدينية في مصر؛ خاصة المسيحية منها.

 

 أخرى

 (الوطن) انقطاع الكهرباء عن الشيخ زويد ورفح لليـوم الثالث على التوالي

الكهربائي انقطاعه بشكل تام عن مدينتي الشيخ زويد ورفح، لليوم الثالث على التوالي، بسبب انقطاع إحدى فرد  واصل التيار

وقال مصدر بشركة الكهرباء، إن فريق هندسة الشيخ زويد، ، المؤدي إلى محطة الوحشي جنوب الشيخ زويد 66الكابل الهوائي 

 .أنه بالقرب من منطقة القواديس بين العريش والشيخمشطت الخط لمعرفة مكان األعطال، والذي تبين 

 

 (الوطن) «محدش سأل فينا»يوم عطش:  80بعد « صان الحجر»أهالى 

ًا عن قطرة ماء، مع استمرار رحلة شقاء يومية يعيشها قرابة نصف مليون نسمة من أهالى قرى مركز صان الحجر بالشرقية، بحث

انقطاع المياه عنهم لليوم األربعين على التوالى، ما دفع العشرات منهم إلى الخروج أفواجًا، والسير عدة كيلومترات فى أجواء 

 جنيهات للواحد. 8شديدة الحرارة لملء الجراكن بالمياه مقابل 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2025026/1/%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82-95-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A9.html
http://www.elwatannews.com/news/details/2167754
http://www.elwatannews.com/news/details/2167754
http://www.elwatannews.com/news/details/2169066
http://www.elwatannews.com/news/details/2169066
https://rassd.com/207779.htm
https://rassd.com/207779.htm
http://www.elwatannews.com/news/details/2166166
http://www.elwatannews.com/news/details/2166166
http://www.elwatannews.com/news/details/2164190
http://www.elwatannews.com/news/details/2164190
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األمنية: األخبار 

 (بوابة األهرام) من رجال الشرطة لجهودهم المتميزة في تحقيق رسالة األمن 927وزير الداخلية يكافئ 

موظف  72 –مجند  707 –فرد  800 –ضابط  000( من رجال الشرطة )927وجه اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، بمكافأة )

 مدني(، تقديًرا لما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم في النجاحات األمنية، تقديرًا لهم وتحفيزًا ألقرانهم.

 

 (بوابة األخبار) متهمين هربوا أثناء عرضهم على المحكمة بالحوامدية 0القبض على 

متهمين في  0وكشفت التحقيقات أن  .متهمين هربوا أثناء ترحيلهم إلى المحكمة بالحوامدية 0ألقت مباحث الجيزة القبض على 

 من الهرب أثناء ترحيلهم إلى المحكمة لمثولهم أمام النيابة العامة. قضية مخدرات وسالح غافلوا حرس وتمكنوا

 

 (الشروق) ضرابهم عن العملإلمن أمناء الشرطة خمس سنوات  02س تقضي بحب« جنايات جنوب سيناء»

من أمناء الشرطة بجنوب سيناء،  02قضت محكمة جنح جنوب سيناء الجزئية برئاسة المستشار محمد الفرجانى بالحكم على عدد 

 بالحبس خمس سنوات مع التنفيذ والعزل من الوظيفة.

 

 (الشروق) إصابة ضابطين ومواطنين أثناء القبض على تاجر مخدرات بالسالم

أصيب ضابطين بكدمات وكسور، ومواطنين اثنين بطلقات نارية عن طريق الخطأ، أثناء القبض على أكبر تاجر للمواد المخدرة 

 أحيل المتهمين للنيابة العامة لتتولى التحقيق.بمنطقة السالم، بعد محاولة شقيقة المتهم تهريبه، فيما 

 

 (اليوم السابع) مناوشات بين مواطنين وقوات األمن فى محيط قسم شرطة النهضة

حدود من األهالى فى محيط قسم شرطة النهضة على خلفية مقتل شاب يدعى سيف، اندلعت مناوشات بين رجال األمن، وعدد م

 سنة، أثناء مطاردة رجال الشرطة، ألحد تجار المخدرات، ونجح رجال الشرطة فى السيطرة على الموقف. 04

 

 -محاكم ونيابات: 

 (بوابة األهرام) النيابة تحقق في مقتل شخص وإصابة آخر أثناء القبض على متهم بمنطقة السالم

بدأت نيابة حوادث شرق القاهرة، التحقيق في واقعة مقتل شاب وإصابة آخر بمنطقة السالم، أثناء إلقاء قوات األمن القبض 

 على متهم بقضية االتجار في المخدرات، تصادف تواجدهما في مكان الواقعة.

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1521755.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1521755.aspx
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2025056/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-3-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%87%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A7-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2025056/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-3-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%87%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A7-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7.html
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06062017&id=9dcae1ff-1133-4175-af0c-f4693a6d16e9
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06062017&id=9dcae1ff-1133-4175-af0c-f4693a6d16e9
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05062017&id=8bbb52d6-5268-4e16-ac44-68715ec75c7c
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05062017&id=8bbb52d6-5268-4e16-ac44-68715ec75c7c
http://www.youm7.com/story/2017/6/6/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9/3270991
http://www.youm7.com/story/2017/6/6/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9/3270991
http://gate.ahram.org.eg/News/1521757.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1521757.aspx
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 (الشروق) آالف جنيه 5إخالء سبيل محمد الغيطي بكفالة «: لصحفيينا»

استئناف القاهرة قرر إخالء سبيل قال أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن المستشار رامي جبة رئيس نيابة 

، تهمة التأثير في الرأي «الغيطي»ووجهت النيابة لـ اإلعالمي محمد الغيطي، من سراي النيابة بضمان مالي خمسة آالف جنيه.

 .شكري، بقتل الشاب مؤمن سعد أغا العام وجهات التحقيق في قضية اتهام المستشار حسام

 

 -اعتقاالت: 

 (الشروق) في المنوفية« اإلخوان»ة االنتماء إلى القبض على شخصين بتهم

خالد أبو الفتوح مدير تلقى اللواء  .من عناصر جماعة اإلخوان بمركز أشمون والسادات 7ألقت مديرية أمن المنوفية القبض على 

عاًما، تاجر قطع غيار سيارات مقيم قرية سمالي بأشمون،  55« م.ي»أمن المنوفية إخطارا من األمن الوطني بضبط كًلا من 

 .عاًما، أمين مخزن بشركة بريما بالسادات مقيم منشأة النور بكفر داوود بالسادات، بتهمة اإلنضمام لجماعة اإلخوان 82« م.ع»و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05062017&id=499d58ee-18b1-436c-b1db-7e0f1b5edaef
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05062017&id=499d58ee-18b1-436c-b1db-7e0f1b5edaef
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05062017&id=e2c78c28-3125-4a2c-b503-50dde8a6502d
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05062017&id=e2c78c28-3125-4a2c-b503-50dde8a6502d
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 المحور السادس

 تطورات المشهد العسكري

 )بوابة األهرام( السيسي يستقبل وزيرة القوات المسلحة الفرنسية

افة صبحي وزير الدفاع باإلضيوم اإلثنين، سيلفى جوالر وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، وذلك بحضور صدقي السيسي، استقبل 

أن اللقاء شهد استعراض آخر التطورات  للرئاسة المصرية المتحدث الرسميوصرح  إلى السفير أندريه باران سفير فرنسا بالقاهرة.

 .منطقة، وفي مقدمتها ليبيا وسورياالخاصة بعدد من األزمات التي تمر بها عدة دول في ال

 

 )بوابة األهرام(وزيرا الدفاع المصري والفرنسي يتفقان علي فتح آفاق جديدة للتعاون العسكري 

ه عدٍد يسيلفي جوالر ، والوفد المرافق لها وعقد الجانبان لقاًء بحثا فوزيرة الدفاع الفرنسية صدقي صبحي  وزير الدفاعاستقبل 

من الملفات التي تمس المنطقة، وسبل تعزيز أوجه التعاون العسكري، في ضوء عالقات التعاون والشراكة التي تجمع البلدين، 

 وكذلك فتح آفاٍق جديدٍة في مختلف المجاالت؛ لتوحيد وجهات النظر حول القضايا الراهنة وعلى رأسها مجابهة اإلرهاب.

 

 )بوابة األخبار( العاشر من رمضانالقوات المسلحة تحتفل بذكرى 

صدقى صبحى  وزير الدفاعنيابة عن  كلمة اللواء أ ح. سعيد محمد محمد عباس مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة القي

 ن .خالل االحتفال الذى أقامته القوات المسلحة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضا

 

 )اليوم السابع( كامل الوزير ومحافظ بورسعيد يتابعان أعمال تطهير بحيرة المنزلة

مستمرة دون توقف منذ صدور  قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ، إن أعمال تطهير بحيرة المنزلة من التعديات

توجيهات السيسى قبل شهرين لتنفيذ مشروع التطهير الكامل للبحيرة جاء ذلك خالل الجولة التى قام بها المحافظ، بصحبة اللواء 

 كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبمشاركة ممثلين هيئة الثروة السمكية وهيئة حماية الشؤاطى.

 

 )الوطن( يكرمان أسرة الشهيد يحيى حسن وزيرة التعاون الدوليو فاع الشعبيقائد الد

حفي والكاتب الص الدكتورة سحر نصر وزير التعاون الدولي، و اللواء أركان حرب خالد مصطفى توفيق قائد قوات الدفاع الشعبي، كرم

عماد الدين حسين، مساء اإلثنين، أسرة الشهيد عقيد يحيى حسن، ابن محافظة بني سويف، خالل حفل التكريم الذي أقامته 

 دفعة الشهيد وزمالئه بنادي ضباط الحرس الجمهوري. 97دفعة 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1521845.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1521845.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1521808.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1521808.aspx
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2024982/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%E2%80%8E.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2024982/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%E2%80%8E.html
http://www.youm7.com/story/2017/6/5/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%A9/3270175
http://www.youm7.com/story/2017/6/5/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%A9/3270175
http://www.elwatannews.com/news/details/2169630
http://www.elwatannews.com/news/details/2169630
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 )بوابة األخبار( وتمنع دخول سيارتين محملتين بالمتفجرات إلى سيناء مسلحاقوات الجيش الثالث تصيب 

في سياق متصل،  .إلى إصابتهبوسط سيناء ، ما أدى المسلحة نجحت القوات في استهداف عربة دفع رباعي يستقلها أحد العناصر 

واصلت القوات إحكام سيطرتها على المنافذ والمعابر المؤدية إلى شبه جزيرة سيناء، ونجحت في ضبط عربتين نقل مخبأ بهما 

كميات كبيرة من المتفجرات والمواد المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة، وذلك أثناء محاولة دخولها سيناء عبر نفق "الشهيد 

 د حمدي".أحم

 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2025108/1/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%AA%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%84.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2025108/1/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%AA%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%84.html

