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 المحور األول

 المصرية الخارجيةالسياسة تطورات 
 

 وزير الخارجية يلقي بيان مصر أمام مؤتمر باريس الوزاري حول إحياء عملية السالم في الشرق األوسط

 )موقع وزارة الخارجية المصرية( 

شرق األوسط بمشاركة عدد كبير من الدول، في مقدمتها الواليات عقد في باريس االجتماع الوزاري حول إحياء عملية السالم في ال

المتحدة، وبريطانيا، وروسيا، والصين، وألمانيا، وأندونيسيا، واليابان، والنرويج وسويسرا، وأسبانيا، والسويد، ومصر، والسعودية، 

 حيث تضمنت كلمته استعراضكلمه سامح شكري ي وألق .واألردن، باإلضافة إلى األمم المتحدة واإلتحاد األوروبي والجامعة العربية

 رؤية مصر للتوصل إلى حل عادل وشامل لقضية الشعب الفلسطيني الذي يرتبط بها استقرار منطقة الشرق األوسط.فيها 

 

 )بوابة األخبار( اإلنسانية تحترم التي النبيلة بالقيم الخارجية السياسة التزام يؤكد شكري

إن شهر رمضان يحل هذا العام والتزال العديد من الدول والمجتمعات اإلسالمية تعاني  صحفيه في تصريحاتشكري سامح قال 

 .من ويالت الحروب واالقتتال الداخلي، وكذلك من تصاعد ظاهرة اإلرهاب التي تهدد الدول اإلسالمية وغير اإلسالمية على حد سواء

 .م النبيلة التي تحترم اإلنسانيةئ والقيأكد شكري مجددا على التزام السياسة الخارجية المصرية بالمبادو

 

 )بوابة األخبار( مصري عامل على أردني اعتداء تتابع" بعمان المصرية السفارة"

تتابع السفارة المصرية في األردن حادث اعتداء مواطن أردني يدعى خليفة رحيل الشبيب، على العامل المصري محمد حسن عبد 

مساء األربعاء الماضي، بمحافظة المفرق "شمال المملكة"، ومحاولة دهسه إثر نشوب خالف وقع بينهما؛  الموجود عبد المعطي،

 لوال تدخل صاحب المزرعة األردني إبراهيم الشبيب ابن عم الجاني.

 

 )بوابة األخبار( مساعد وزير الخارجية يلتقي رئيس المفوضية المشتركة للمراقبة

س يالتقى السفير أسامة المجدوب، مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار، بالرئيس البتسواني السابق فيستوس موجاي، رئ

المفوضية المشتركة للمراقبة والتقييم، وهي المفوضية التي تم إنشاؤها بموجب اتفاق حل األزمة في جنوب السودان لمتابعة 

 .ال، سفير مصر لدى جنوب السودانوجاء ذلك بحضور السفير أيمن مختار الجم .التزام أطراف النزاع بتنفيذ االتفاق

 

 

 )بوابة األخبار( للبابا تواضروس السفير المصري بالنمسا يقيم حفل غذاء

أقام السفير خالد شمعة سفير مصر بالنمسا، حفل غذاء على شرف تواضروس الثاني، حضره نيافة األنبا جابريل وبعض أراخنة 

 يذكر ان تواضروس الثاني سافر الي النمسا منذ عدت أيام في رحله دعوية عالجية. .وأعضاء السفارة الكنيسة والقنصل العام

 

 

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=ed98221e-6fe9-4393-92bf-12d785d29fc0
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=ed98221e-6fe9-4393-92bf-12d785d29fc0
http://akhbarelyom.com/article/575481e7fad92afc208e6e3b/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-1465156071
http://akhbarelyom.com/article/575481e7fad92afc208e6e3b/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-1465156071
http://akhbarelyom.com/article/575443a7dfeb61013ad21550/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-1465140135
http://akhbarelyom.com/article/575443a7dfeb61013ad21550/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-1465140135
http://akhbarelyom.com/article/5754369cfad92a3c017509cb/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%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%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-1465136796
http://akhbarelyom.com/article/5754369cfad92a3c017509cb/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%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%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-1465136796
http://akhbarelyom.com/article/5753f143e0eb614d1938ef6d/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-1465119043
http://akhbarelyom.com/article/5753f143e0eb614d1938ef6d/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-1465119043
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 )الوطن( السيسي يلتقي وزير خارجية العراق ورئيس ديوان الوقف الُسني

الهميم رئيس ديوان الوقف الُسني، بحضور سامح شكري  وعبد اللطيفاستقبل السيسي، إبراهيم الجعفري وزير خارجية العراق، 

أكد خالل  سيسيبِاسم رئاسة الجمهورية، إن الوقال المتحدث الرسمي  .وزير الخارجية، والسفير العراقي بالقاهرة ضياء الدباس

 .ستعادة األمن واالستقرار بالعراقوحرصها على مساندة كافة الجهود الرامية إلى اعراق للاللقاء موقف مصر الداعم 

 

 )بوابة األهرام( سفير بنما بالقاهرة: عالقتنا بمصر بناءة والتعاون في أزهى عصوره

العالقة بين بالده ومصر بالبناءة، مؤكًدا أن التعاون بين البلدين في أزهى عصوره وصف سفير بنما في القاهرة توماس جوارديا، 

رات التقيا عدة م سيسي والرئيس البنميال خاصة عقب وصول السيسي ونظيره البنمي خوان كارلوس فاريال للحكم، الفَتا إلى أن

 حدة.آخرها في سبتمبر الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المت

 

 )بوابة األهرام(عيسائي" سفيًرا لُعمان بالقاهرة السلطان قابوس يصدر مرسوًما بتعيين "ال

لعادة، اأصدر السلطان قابوس بن سعيد مرسوًما سلطانًيا بتعيين السفير الدكتور علي بن أحمد بن حارب العيسائي سفيًرا فوق 

 ومفوًضا لدى جمهورية مصر العربية ومندوًبا دائًما للسلطنة لدى جامعة الدول العربية.

 

 )بوابة األهرام( المبعوث الصيني الخاص لألزمة السورية يصل القاهرة

الخاص لألزمة السورية "شيه شياو يان"، قادًما من ألمانيا فى زيارة لمصر يتلقى وصل مطار القاهرة الدولى، المبعوث الصينى 

 خاللها عددا من المسئولين المصريين لبحث األوضاع فى سوريا.

 

 )اليوم السابع( أيام 4إغالق معبر رفح بعد تشغيله لمدة 

أنه تم تشغيل المعبر أيام  لمعبرأيام، وقال مصدر مسئول فى ا 4أغلق معبر رفح ابوابة مجددا بعد فترة تشغيل تواصلت لمدة 

  .سفرهمليلة االثنين ألجل غير مسمى بعد مرور المقرر  06األربعاء والخميس والسبت واألحد، وتم اغالق المعبر فى تمام الساعة 

 

 )اليوم السابع( وفد قيادى من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يجرى مباحثات فى مصر

التقى وفد قيادى من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وفدا من كبار المسئولين المصريين، وأجرى مباحثات مهمة تناولت 

  .اع الفلسطينيةمجمل األوض

 

 ()الوطن دولة بمؤتمر العمل الدولي بجينيف 086"سعفان" يلقي كلمة مصر أمام  اليوم.

أعمال وعمال" األعضاء دولة يمثلون "حكومات وأصحاب  086يلقي وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم اإلثنين، كلمة مصر أمام 

لمؤتمر العمل الدولي التي تعقد بقصر األمم، ومبنى منظمة العمل الدولية، بجنيف  011بمنظمة العمل الدولية، في الدورة 

 يونيو الجاري. 00وتستمر حتى 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1212182
http://www.elwatannews.com/news/details/1212182
http://gate.ahram.org.eg/News/1056228.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1056228.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1056168.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1056168.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1055917.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1055917.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/6/6/%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-4-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85/2750287
https://www.youm7.com/story/2016/6/6/%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-4-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85/2750287
https://www.youm7.com/story/2016/6/5/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%81/2749475
http://www.elwatannews.com/news/details/1213896
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 المحور الثانى

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -الرئاسة المصرية: 

 (األهرام) درجات األمن واألمان للشعبالسيسى يؤكد ضرورة توفير أعلى 

ام ترأس السيسى أمس اجتماع مجلس الدفاع الوطنى بحضور كامل هيئته، حيث ناقش المجلس موازنة القوات المسلحة للع

من الدستور، والتى تنص على قيام مجلس الدفاع الوطنى بمناقشة موازنة القوات  612، وذلك إعماال للمادة 6106/6102المالى 

 المسلحة، وَأخذ رأيه فى مشاريع القوانين المتعلقة بها.

 

 (بوابة األخبار) قرارات جمهورية بتعيين رؤساء محاكم االستئناف ومعاونين للنيابة

كريا أحمد عبد العزيز مصطفى أصدر السيسي عددا من القرارات الجمهورية نشرتها الجريدة الرسمية، جاء أولها بإحالة المستشار ز

معاوًنا للنيابة العامة، فيما جاء القرار الجمهوري  420كما جاء القرار الثاني بتعيين .الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة للمعاش

 .الثالث بتعيين عدد من المستشارين رؤساء لعدد من المحاكم اعتبارا من أول يوليو المقبل

 

 -الحكومة المصرية: 

 

 (اليوم السابع) رئيس الوزراء يرأس اجتماع المجموعة االقتصادية اليوم

يرأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء اليوم االثنين، اجتماع المجموعة االقتصادية لمتابعة المشروعات التى تعمل 

  .كومة، باإلضافة إلى متابعة توافر السلع األساسية وضبط األسعارعليها الح

  

 (الشروق) وزير القوى العاملة يلقي كلمة مصر أمام مؤتمر العمل الدولي بجنيف اليوم

لمؤتمر العمل الدولي، التي تعقد بقصر األمم  011يلقي وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم االثنين، كلمة مصر أمام الدورة 

دولة أعضاء بمنظمة  086يونيو الجاري، ويشارك فيها  00ومبنى منظمة العمل الدولية بمدينة جنيف السويسرية، وتستمر حتى 

 العمل الدولية.

 

 (المصري اليوم) «التراويح»من إمامة « جبريل وحسان والمعصراوى»تمنع « األوقاف»

أكدت مصادر مطلعة أن األوقاف شددت من إجراءاتها هذا العام، ونبهت على القائمين على المساجد بمنع عدد من الشيوخ من 

ومحمد حسان، وأحمد عيسى المعصراوى، شيخ عموم المقارئ المصرية  جبريل،محمد »إمامة المصلين فى التراويح ومنهم 

  «.السابق

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/181924/25/522758/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181924/25/522758/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D9%84.aspx
http://akhbarelyom.com/article/57546a40f9d92acf15166d9c/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-1465150016
http://akhbarelyom.com/article/57546a40f9d92acf15166d9c/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-1465150016
https://www.youm7.com/story/2016/6/6/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%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-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/2750470
https://www.youm7.com/story/2016/6/6/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%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-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/2750470
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06062016&id=71dd79f5-3c29-405e-be0b-60163468f8e2
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06062016&id=71dd79f5-3c29-405e-be0b-60163468f8e2
http://www.almasryalyoum.com/news/details/959531
http://www.almasryalyoum.com/news/details/959531
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 -البرلمان المصري: 

 (األهرام) النواب يناقش أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامةمجلس 

لعامة مع أيام اجرائها، وحمل ناقش مجلس النواب أمس برئاسة سليمان وهدان وكيل المجلس أزمة تسريب امتحانات الثانوية ا

اح وطالبوا بحضوره امام المجلس إليضالوقائع.النواب الدكتور الهاللى الشربينى وزير التربية والتعليم المسئولية كاملة عن تلك 

 .فيما طالب جانب من النواب الوزير بتقديم استقالته االمتحان،كيف تم تسريب 

 (الشروق) «وادي النيل»برلمان توصي بإعادة تفعيل « الشؤون العربية»

ل يطالب أعضاء لجنة الشئون العربية بمجلس النواب مسئولى وزارة الخارجية الذين شاركوا فى اجتماع اللجنة، األحد، بضرورة تفع

كان يضم أعضاء البرلمان المصرى والسودانى، وكذلك تسليط الضوء على أهمية العالقات القوية  الذي« النيل وادي»وعودة برلمان 

 بين البلدين.

 

 (اليوم السابع)" النيل واديوكيل "العالقات الخارجية" بمجلس النواب يرحب بعودة "برلمان 

ـ برحب النائب طارق رضوان، وكيل لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان، بمطالبة لجنة الشئون العربية بالمجلس بعودة العمل 

النيل" بين مصر والسودان، موضحا أنه يرحب بأى خطوة توثق العالقات بين مصر والدول الشقيقة خاصة إذا كانت  واديبرلمان “

  .دولة السودان

  

 (بوابة األخبارالجلسة ) بنظام اإلخالل بسبب القاعة من رفاعي حسام النائب يخرج" عبدالعال"

رفاعي نائب دائرة شمال سيناء، بسبب اإلخالل بنظام على إخراج حسام  ،وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة علي عبد العال

ورفض رفاعي االمتثال لقرار المجلس بإخراجه من القاعة وقرر عبد العال .بعد أن حاول الحديث دون إذن رئيس المجلس ةالجلس

 .رفع الجلسة لمدة عشر دقائق إلعادة النظام إلى القاعة، في ظل إصرار النائب على عدم الخروج

 

 -واالئتالفات: األحزاب 

 (الوطن) "العدل" يعلن فوز "سطوحي" برئاسة الحزب بالتزكية

أعلنت اللجنة العليا لالنتخابات الداخلية بحزب العدل، اليوم، فوز المهندس حمدي السطوحي برئاسة الحزب بالتزكية، وفقا 

زب الداخلية بعد عدم ترشح أحد على المقعد لمنافسته عليه، كما فاز المهندس أحمد سعد بالتزكية أيضا بمنصب لالئحة الح

 األمين العام للحزب بعد عدم ترشح أحد على المقعد أيضا.

 

 -منظمات المجتمع المدني: 

 

 (60عربي) مؤسسة حقوقية توثق انتهاكات النظام المصري خالل الشهر الماضي

قالت مؤسسة "إنسانية" )جهة حقوقية مستقلة( إن السلطات المصرية ارتكبت خالل شهرمايو الماضي جرائم حقوقية بالجملة، 

 ( هو عام الشباب.6106مت بحق الشباب دون الثالثين عاما، رغم تأكيد السيسي أن العام الحالي )وأن أغلب تلك االنتهاكات ت

http://www.ahram.org.eg/News/181924/25/522761/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181924/25/522761/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05062016&id=dbb8b3b6-8cfa-48d3-967e-5c11a9f33129
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05062016&id=dbb8b3b6-8cfa-48d3-967e-5c11a9f33129
https://www.youm7.com/story/2016/6/6/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A7/2750351
https://www.youm7.com/story/2016/6/6/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A7/2750351
http://akhbarelyom.com/article/57546e81dfeb61434ad61af9/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-1465151105
http://akhbarelyom.com/article/57546e81dfeb61434ad61af9/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-1465151105
http://www.elwatannews.com/news/details/1214504
http://www.elwatannews.com/news/details/1214504
http://arabi21.com/story/913297/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A#tag_49232
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 (الشروق) قيادى إخوانى: جبهة عزت سلمت المخابرات البريطانية قائمة بقيادات الشباب لمنع دخولهم

من أبرز قيادات الجماعة  01إبراهيم منير، تجميد عضوية  اإلخوان،قال قيادى إخوانى بارز فى أوروبا إن قرار نائب مرشد جماعة 

 ، جاء بناء على توصية من المخابرات البريطانية«جبهة القيادة الشبايية»والمحسوبين على الجبهة المناوئة له المعروفة باسم 

 .MI6طانية بعد اجتماع ضم قيادات بارزة فى مكتب إخوان لندن ومسئولين بجهاز االستخبارات الخارجية البري

 

 (مصر العربية) استخبارات" غربية في صراع اإلخوان الداخلي“بـ جبهة عزت استعانت  شبابية:قيادات 

سلم الحكومة التركية قبل استقالة أحمد داود القديم، اإلرشاد  عام مكتبكشفت مصادر إخوانية أن الدكتور محمود حسين أمين 

 إقامتهم.القيادة الشبابية للمطالبة بترحيلهم وإلغاء  على جبهةالقيادات اإلخوانية المحسوبة  عدد من قائمة بأسماءأوغلو 

 تنفيذه.وأوضحت المصادر أن أوغلو اعترض بشدة على المطلب المقدم من قيادات الجماعة التاريخيين رافضا 

 

 (الشروق) من المصريين راضون عن أداء السيسي %10«: بصيرة»

، استطالعه الدوري لرأي المصريين في أداء السيسي في ختام السنة الثانية «بصيرة»أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام 

 .%10لرئاسته، لتوضح النتائج أن نسبة الموافقين على أداء الرئيس بلغت 

 

 -تصريحات: 

 (اليوم السابع) سنة 01المشدد  رئيس مجلس الدولة األسبق: عقوبة تسريب االمتحان تصل للسجن

أن قانون العقوبات نص على وأكد المستشار محمد حامد الجمل، أن تهمة تسريب االمتحانات تعد تزويرا وسرقة أوراق رسمية 

عقوبات محددة لمن يرتكبون تهمة تسريب االمتحانات، حيث تعد هذه القضية جنائية تصل العقوبة فيها للسجن المشدد من 

  .عاما 01 – 01

  

 (بوابة األخبار) «التسريب»السادات يطالب بإقالة وزير التعليم ومحاكمة مسئولي 

طالب الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، بإقالة وير التربية والتعليم الدكتور الهاللي الشربيني على خلفية 

امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية بأنه فضيحة  واعتبر واقعة تسرب.فضيحة تسريب امتحانات اليوم األول للثانوية العامة

 .بكل المقاييس، ألنها مسألة تتعلق بمستقبل أبناء مصر

 

 (الشروق) يولي اهتماما كبيرا بتنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر« السيسي«: »محلب»

أكد المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية واالستراتيجية، أن السيسي، يولي اهتماما كبيرا 

في ظل ما ألف طن سنويا  11بتنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر، لعودتها إلى سابق عهدها والوصول باإلنتاج السمكي بها نحو 

 ألف طن. 61تحققه البحيرة حاليا من إنتاج يصل إلى 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06062016&id=0b3e12da-d463-4cbc-9dd3-7c351cfad4d1
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06062016&id=0b3e12da-d463-4cbc-9dd3-7c351cfad4d1
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%A9/1093816-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A
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%A9/1093816-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04062016&id=007419d2-3372-4cb5-b24a-949063d21e9d
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04062016&id=007419d2-3372-4cb5-b24a-949063d21e9d
https://www.youm7.com/story/2016/6/6/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82--%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4/2750507
https://www.youm7.com/story/2016/6/6/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82--%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4/2750507
http://akhbarelyom.com/article/57547a62f9d92af41c8e6e39/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8-1465154146
http://akhbarelyom.com/article/57547a62f9d92af41c8e6e39/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8-1465154146
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06062016&id=772bd629-ebed-4f2a-9a0e-e29462bf4f4e
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06062016&id=772bd629-ebed-4f2a-9a0e-e29462bf4f4e
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 (60عربي) إبراهيم عيسى يتهم السيسي باستثمار خوف المصريين كي يحكم

وجه اإلعالمي المصري، إبراهيم عيسى، انتقادات الذعة إلى مزاعم نظام الحكم في مصر بقيادة السيسي، بأن العالم، وباألخص 

"استثمار خوف وأكد أن  بقي".فوقوا  طائرات.ر على مصر ال يبيع لها حامالت الغرب، يتآمر عليه، مؤكدا أن "العالم الذي يتآم

 .هو منهج يومي للحكم في مصر اآلنالمصريين 

 

 (60عربيأسابيع )دراج: أتوقع فصل "اإلخوان" الحزبي عن الدعوي خالل 

مسؤول الملف السياسي بمكتب جماعة اإلخوان المسلمين المصريين في الخارج، الدكتور عمرو دراج، إن توجه "اإلخوان" إلى قال 

فصل العمل الحزبي عن الدعوي، ُعرض على قطاعات واسعة من الجماعة، ويناقش داخليا وإعالميا على نطاق واسع، مؤكدا أن 

 حاليا بشكل عميق. اللجنة اإلدارية العليا تدرس هذا األمر

 

 (عربيةمصر ال) عمرو حمزاوي: وعي الناس ال ُيزيف بحديث إنجازات أو مقوالت تآمر

عّلق الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة األمريكية بالقاهرة، على عدٍد من القضايا التي مرت خالل الفترة 

 بالعربية. CNNالماضية، في مقاٍل على 

 

 (60عربي) محامي حسين سالم: مصر لن تسترد جنيها من مال رموز مبارك

أكد محمود كبيش، العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وأستاذ القانون الجنائي، ومحامي رجل األعمال المصري الهارب، 

هربة في الخارج برغم ما أنفقته من ماليين الجنيهات على حسين سالم، أن مصر لن تسترد جنيها واحدا من أموال رموز مبارك، الم

 لجان وخبراء ومحامين بالخارج.

 

 -سو شيال ميديا: 

 (اليوم السابع) رواد "فيس بوك"يهاجمون "أفيخاى" بعد تهنئته برمضان: تقتلون المسلمين بدم بارد

قابل مستخدمو موقع التواصل االجتماعى "فيس بوك"، تهنئة أفيخاى أدرعى، باسم جيش االحتالل اإلسرائيلى لإلعالم العربى، 

   .مناسبة حلول شهر رمضان المعظم، بالسخرية والتهكمللمسلمين، ب

 

 (اليوم السابع) السيسى يهنئ الشعب المصرى واألمة اإلسالمية بحلول شهر رمضان على تويتر

هنأ السيسى على الحساب الرسمى بموقع التواصل االجتماعى "تويتر"، الشعب المصرى واألمة اإلسالمية بمناسبة حلول شهر 

  ."ـريرمضان الكريم. وكتب قائاًل: "َيحل ُّ علينا شهر رمضان الكريـم بروحانياته التى ُتطّهر القلوب وبركاته الُمهَداة ِمـن الَعلي ُّ القد

 

 (مصر العربية) حوار السيسي: ال ندري هل نضحك أم نبكي على مصركاتب سعودي عن 

وقال " المذيع: نشكرك على .مع اإلعالمي أسامة كمال، الجمعة الماضيعلق الكاتب السعودي تركي الشلهوب، على حوار السيسي، 

 ." !ال طبًعا ما فيش سعة صدر وال حاجة! ال ندري هل نضحك على رد السيسي أم نبكي مصر السيسي:سعة صدرك، 

http://arabi21.com/story/913300/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D9%83%D9%85#tag_49232
http://arabi21.com/story/913241/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A3%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B9#tag_49232
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1092412-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%8F%D8%B2%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%88-%D9%85%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A2%D9%85%D8%B1
http://arabi21.com/story/913316/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83#tag_49232
https://www.youm7.com/story/2016/6/6/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%81%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86--%D8%AA%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A/2750221
https://www.youm7.com/story/2016/6/6/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%81%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86--%D8%AA%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A/2750221
https://www.youm7.com/story/2016/6/5/%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%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1/2750182
https://www.youm7.com/story/2016/6/5/%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%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1/2750182
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%A7/1093333-%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D9%86%D8%B6%D8%AD%D9%83-%D8%A3%D9%85-%D9%86%D8%A8%D9%83%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1093333-%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D9%86%D8%B6%D8%AD%D9%83-%D8%A3%D9%85-%D9%86%D8%A8%D9%83%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1


 

 

6106يونيو  6  مرصد اإلعالم المصري       7   

 

 (بوابة يناير) سويس تالته قناة محتاجةساخرًا: النفسية « وائل عباس»

 .”سويس تالته قناة محتاجةالنفسيه “دون الناشط السياسي والُمدون الصحفي وائل عباس، تدوينه تحوي تعليق ساخر قائاًل: 

ان تعليق الناشط س جاء بعد تصريح السيسي عن قناة السويس الجديدة في لقاءه مع اإلعالمي أسامة كمال، والذي قال  ُيذكر

 .يس، رفع الروح المعنوية للشعب المصرىمشروع قناة السو“فيه: 

 

 (بوابة يناير) السيسي باع األرض آلل سعود وملك األردن سيبيعها للصهاينة«: خليل»

عايز يسمح  وملك األردن“وتابع .قال الناشط اليساري كمال خليل، إن السيسي سمح آلل سعود بشراء وتملك األراضي في مصر

 .”انتبه اتسعت.المأساة “، محذرًا بقوله واختتم .”للصهاينة بشراء وتملك االرض فى األردن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yanair.net/?p=76582
http://yanair.net/?p=76582
http://yanair.net/?p=76494
http://yanair.net/?p=76494
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 الثالث المحور

 تطورات المشهد االقتصادي

 

 (الشروق) مليارات دوالر من طرح الشركات العامة بالبورصة 10لـ  1االستثمار: نستهدف جمع من 

أعلنت داليا خورشيد وزيرة االستثمار، أن الوزارة تعمل على تهيئة مناخ االستثمار لجذب المزيد من االستثمارات األجنبية المباشرة، 

هناك مجموعة من التشريعات التي تهم المستثمرين بعيدا عما كان فى السابق من ضمانات وحوافز االستثمار مشيرة إلى أنه 

 لكن هناك تشريعات جديدة مثل قانون اإلفالس والتصفية.

 (هرامبوابة اال)ومشروعات بدًءا من سبتمبر المقبل  ستثمارات إيطالية جديدة فى مصرمليون يورو ا 11 

أيام في عدة مدن إيطالية بدعوة من الجانب  4أعرب جانبي مجلس األعمال المصرى اإليطالى في ختام اجتماعاتهم التي استغرقت 

ر، أنه جدير بالذكو بمشاركة كبرى الشركات اإليطاليةاإليطالي عن استمرارهم في تنفيذ المشاريع التى تم االتفاق عليها مسبًقا 

   شركة من الجانب اإليطالى لمناقشة سبل التعاون بين البلدين. 21تم االجتماع مع أكثر من 

 (بوابة االخبار) تكلفه بتسوية المنازعات« خورشيد»و لالستثمار.رئيًسا للهيئة العامة « خضير»

ريف ش أعلنت وزيرة االستثمار داليا خورشيد بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة، قرار المهندس

إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتعيين محمد خضير رئيًسا تنفيذًيا جديًدا للهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة، بعد خلو 

 شهًرا. 00منصب الرئيس التنفيذي للهيئة ألكثر من 

 (بوابة االخبار) جنيه قبيل جلسة شهر رمضان مليار 6.1 تخسر البورصة

يونية بداية تعامالت االسبوع،  1خيمت أجواء شهر رمضان على تعامالت البورصة المصرية، لدى إغالق تعامالت اليوم األحد 

المصريين واألجانب وسط تداوالت محدودة قبيل يوم واحد من بدء شهر رمضان الكريم مدفوعة بعمليات بيع من المستثمرين 

 مليون جنيه فقط. 611للغاية بلغت نحو 

 (بوابة االخبار) الثالثاء بالبنوك. دوالر مليون 061 يضخ المركزي البنك

، 6106يونية  2مليون دوالر بالبنوك العاملة بالسوق المحلي، الثالثاء  061يضخ البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، 

عطاءات الدوالرية لتطرح الثالثاء من كل أسبوع، في عطاء واحد، بعدما بالعطاء الدوالرى الدوري األسبوعي، بعد تعديل آلية ال

 مليون دوالر في ثالثة عطاءات أسبوعًيا. 41كان يتم ضخ 

 

بوابة ) مليون جنيه ١٤"الميناء الجوي" تتعاقد مع "التعاون للبترول" لتشغيل محطة وقود مطار القاهرة بـ

 (االهرام

وقعت شركة ميناء القاهرة الجوى، اليوم األحد، عقًدا مع شركة التعاون للبترول الستغالل وتشغيل محطة الوقود التابعة لمطار 

وهى  تعاون للبترول شركة مساهمة مصريةشركة اليذكر أن و مليون جنيه 40القاهرة لمدة عشر سنوات، بإجمالى قيمة التعاقد 

 محطة موزعة على مستوى الجمهورية. 0611وتمتلك حوالى  0124وتم تأسيسها عام  ت الهيئة المصرية العامة للبترولإحدى شركا

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05062016&id=d679b429-ddc3-4d07-93dc-b11d54211025
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05062016&id=d679b429-ddc3-4d07-93dc-b11d54211025
http://gate.ahram.org.eg/News/1056302.aspx
http://akhbarelyom.com/article/5754778df9d92a0a1c8e6e39/%D8%AE%D8%B6%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA-1465153421
http://akhbarelyom.com/article/5754778df9d92a0a1c8e6e39/%D8%AE%D8%B6%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA-1465153421
http://akhbarelyom.com/article/57542879e0eb61a0323e2e12/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-2-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-1465133177
http://akhbarelyom.com/article/57542879e0eb61a0323e2e12/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-2-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-1465133177
http://akhbarelyom.com/article/5754056bdfeb612e1f6286e5/%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%B6%D8%AE-120-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1-1465124203
http://akhbarelyom.com/article/5754056bdfeb612e1f6286e5/%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%B6%D8%AE-120-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1-1465124203
http://gate.ahram.org.eg/News/1056315.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1056315.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1056315.aspx
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 (بوابة االخبار) المالية عن نيابة جنيه مليار 1.1 بـ خزانة أذون يطرح المركزي البنك

المالية، وتبلغ قيمة مليار جنيه، نيابة عن وزارة  1.1، أذون خزانة بقيمة 6106يونية  1يطرح البنك المركزي المصري، اليوم األحد 

ومن المتوقع أن تصل  يوًما 622مليارات جنيه ألجل  1مليار جنيه، وأذون بقيمة  4.1يوًما،  10الطرح األول ألذون خزانة ألجل 

 مليار جنيه. 628قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري 

 (بوابة االهرام) ٪11نيا بنسبة سحر نصر: مصر ترفع محفظة التعاون الدولي مع ألما

بعد ترؤسها وفد مصر فى  أيام 4استمرت التى  إلى العاصمة األلمانية "برلين" اختتمت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، زيارتها

 يادة التعاون مع الجانب األلمانىبأن الزيارة حققت نجاًحا متميًزا فى ز نصروصرحت  اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية األلمانية

 .حيث تم االتفاق على زيارة جيرد مولر، وزير التعاون االقتصادى والتنمية األلمانى، إلى مصر فى أكتوبر أو نوفمبر المقبل

 (الوطن) آالف صيدلية غير ملتزمة بتسعيرة األدوية 01"عبيد": 

قال نقيب الصيادلة محيي عبيد، إن أزمة تسعير الدواء في مصر كان البد منها، ولم يكن هناك بديل عن تحريك أسعار الدواء 

 نوع 0411نة من األدوية، التي وصلت إلى للحفاظ على صناعة الدواء المصري، ألن المواطن كان يعاني من عدم وجود أنواع معي

 تعديل أسعار العالج ألكثر من مرة من جانب مجلس الوزراء تسبب في ارتباك األسعار. وأضاف أّن

  (البوابه نيوز) جنيًها سعر كيلو "الفراخ" الحية 26الدواجن: 

جنيها في  64يز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية: إن تكلفة كيلو الفراخ المستوردة حاليا قال الدكتور عبد العز

وأكد السيدأن االستيراد من الخارج يزيد المشكلة ألنه يحد من مساعى  جنيها للكيلو الواحد 26األسواق والفراخ المحلى وصلت إلى 

 .العامة تقتضى عدم االستيراد ألنه يستنزف العملة الصعبةتطوير الثروة الداجنية في مصر، وأن المصلحة 

 (المصري اليوم) البنك المركزي يبدأ طرح الجنيه الورقي بالسوق المحلية اليوم.

سوق المحلية، بتوقيع محافظ البنك المركزي طارق عامر، ومن يبدأ البنك المركزي المصري، اليوم االثنين، طرح الجنيه الورقي بال

 مليون جنيه ورقي لسد احتياجات السوق المحلية. 111المقرر ضخ نحو 

 (المصري اليوم) ولم نحقق أي نجاح في برامج مواجهة النمو السكاني .%6.4معدل الزيادة «: الجندي»

« الجندي»وأضاف  األحــــد نسمة يوممليون  10بالداخل بلغ مصر قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، إن عدد سكان 

أن معدالت الزيادة الحالية تفوق معدالت النمو المتحققة، مبينا أن النمو االقتصادي لكي يحقق أثره يجب أن يكون النمو االقتصادي 

 . %6.4الذي يبلغ حاليا  يبلغ ثالثة أضعاف النمو السكاني

 (اليوم السابع) مليارات دوالر بنهاية العام الجارى 01خبير يتوقع وصول خسائر إيرادات السياحة لـ 

حسام الشاعر، الخبير السياحى، وعضو مجلس إدارة االتحاد المصرى للغرف السياحية، عن عدم وجود أى طلب من السياح  كشف

األلمان لزيارة مدينة شرم الشيخ، رغم صدور قرار الحكومة األلمانية برفع الحظر عن شحن حقائب المسافرين على رحالتها من 

 .بسبب سوء الصورة الذهنية عن مصر بالخارج وإلى مطار شرم الشيخ، مرجعا ذلك العزوف

 (رصد) "رويترز": استمرار انكماش االقتصاد المصري للشهر الثامن على التوالي

 وأضاف التقرير أن مصر مرار انكماش االقتصاد المصري للشهر للثامن على التواليكشف تقرير لوكالة "رويترز" لألنباء، عن است

؛ بسبب االضطرابات السياسية، والتي دفعت بكل من المستثمرين والسياح بعيًدا، 6100تكافح من أجل إنعاش اقتصادها منذ 

 ما حرمها من العملة الصعبة الالزمة لشراء المواد الخام.

http://akhbarelyom.com/article/5753e7ec71dd2a946584ad3d/%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-%D8%A3%D8%B0%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%80-9-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1465116652
http://akhbarelyom.com/article/5753e7ec71dd2a946584ad3d/%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-%D8%A3%D8%B0%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%80-9-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1465116652
http://gate.ahram.org.eg/News/1056229.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1056229.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/1214830
http://www.elwatannews.com/news/details/1214830
http://www.albawabhnews.com/1968150
http://www.albawabhnews.com/1968150
http://www.almasryalyoum.com/news/details/960198
http://www.almasryalyoum.com/news/details/960198
http://www.almasryalyoum.com/news/details/959890
http://www.almasryalyoum.com/news/details/959890
https://www.youm7.com/story/2016/6/6/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%80-10-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%86/2750347
https://www.youm7.com/story/2016/6/6/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%80-10-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%86/2750347
%22رويترز%22:%20استمرار%20انكماش%20الاقتصاد%20المصري%20للشهر%20الثامن%20على%20التوالي
%22رويترز%22:%20استمرار%20انكماش%20الاقتصاد%20المصري%20للشهر%20الثامن%20على%20التوالي
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 (رصد) أشهر 1مليار جنيه خالل  614.1ازنة يسجل "المالية": عجز المو

)من يوليو إلى مارس( ارتفع  6106-6101أشهر من العام المالي الحالي  1أن عجز الموازنة العامة للدولة خالل  أعلنت وزارة المالية

أن عجز الموازنة سجل خالل هذه و عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي %1من الناتج المحلي اإلجمالي، مقابل  %1.6إلى 

 ر جنيه في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.مليا 608.2مليار جنيه مقابل  614.1الفترة 

 (رصد) حتى مارس الماضي %61.6"المالية": انخفاض الدعم بنسبة 

على الدعم والمنح والمزايا االجتماعية والذي يندرج ضمنه السلع التموينية،  نفاقإلأن ا أوضحت الوزارة، في تقريرها الشهري

وأرجعت المالية االنخفاض إلى  مليار جنيه خالل الفترة نفسها من العام المالي السابق 022.4مليار جنيه، مقابل  016.4سجل 

 بسبب عدم استقرار أسعار النفط. عدم إجراء التسويات لدعم السلع البترولية المقدم من الموازنة خالل الفترة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rassd.com/188023.htm
http://rassd.com/188023.htm
http://rassd.com/188021.htm
http://rassd.com/188021.htm
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 المحور الرابع

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-0

 (الوطن) متهمين أقباط 4تجمهر أهالي المحبوسين في أحداث "فتنة المنيا" للمطالبة بضبط 

شخصاً من أهالي المتهمين، المحبوسين احتياطيًا، على ذمة قضية أحداث الفتنة التي وقعت بقرية الكرم التابعة  11نحو  تجمهر

من شهر مايو الماضي، أمام مكتب المحامي العام لنيابات جنوب المحافظة، للمطالبة  61لمركز أبوقرقاص، بجنوب المنيا، في يوم 

 األحداث وما زالوا هاربين. متهمين أقباط مطلوبين في 4بضبط 

 (الوطن) وقفة احتجاجية للعاملين بالتأمين الصحي في سوهاج إلقالة المدير

دينة سوهاج، موظف من العاملين بفرع التأمين الصحي في سوهاج، وقفة احتجاجية أمام المبنى الرئيسي بم 011نظم حوالي 

والدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ  السيسيللمطالبة بإقالة مدير الفرع لمعاملته السيئة لهم ورفع العاملون الفتات تناشد 

 سوهاج، بالتدخل ورفع المعاناة عنهم، مؤكدين أن مدير الفرع يتجاوز جميع صالحياته وقراراته تضر أوضاعهم.

 (رصد) بتوفير سكن بديلمسيرة ألهالي"تل العقارب" للمطالبة 

بشارع القصر العيني للمطالبة بتوفير سكن لهم بعد أن تم هدم  زينب مسيرةبالسيدة  العقارب،نظم عدد من أهالي منطقة تل 

أسرة لم  011وفير سكن لهم إال أن هناك بعد قرار محافظة القاهرة بإزالة المنطقة وت بالشارع وذلكازلهم وإلقاء متعلقاتهم من

 به.سكن وتم هدم منازلهم وال يجدون مكان يعيشون  علىيحصلوا 

 

 قضايا المجتمع-6

 التعليم

 (بوابة االخبارتسريب امتحان اللغة العربية للطالب منذ عدة أيام ) مفاجأة.

علمت "بوابة أخبار اليوم" أن نماذج إجابات امتحان اللغة العربية، تم ضبطها بمالزم عدد كبير من الطالب مما يؤكد تسريب 

وفتحت وزارة التربية والتعليم، على إثر هذا تحقيقا عاجال بالواقعة، وتم التأكد من  االمتحان منذ عده أيام وليس يوم االمتحان

 أن المالزم تحتوي بالفعل على االمتحان بالنص.

 

 اإلعالم

 (اليوم السابع) أحمد أبو هشيمة: قناة "أون تى فى" تسعى للصعود إلى المرتبة األولى فى مصر

قال رجل األعمال أحمد أبو هشيمة، إن قناة "أون تى فى" تسعى للمنافسة على المركز األول فى مصر خالل الفترة القادمة. وطالب 

 . أغسطس 21لالنتهاء من تطوير جميع استديوهات القناة فى فترة أقصاها  زمنيقناة العمل بجدول رجل األعمال قيادات ال

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1214308
http://www.elwatannews.com/news/details/1214308
http://www.elwatannews.com/news/details/1214000
http://www.elwatannews.com/news/details/1214000
http://rassd.com/187972.htm
http://rassd.com/187972.htm
http://akhbarelyom.com/article/575468c4f9d92ae8145c4242/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%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%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%88%D8%B1-1465149636
http://akhbarelyom.com/article/575468c4f9d92ae8145c4242/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%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%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%88%D8%B1-1465149636
https://www.youm7.com/story/2016/6/6/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%87%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A9--%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84/2750268
https://www.youm7.com/story/2016/6/6/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%87%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A9--%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84/2750268
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 الزراعه

 (بوابة االخبار) ألف فدان 61لزراعة « سعودي-مصري »تعاون «: الجهيني»

من المزراعين والحاصلين على أعلى إنتاجية في محصول  21أقام معهد األغذية واالعالف بمركز البحوث الزراعية، حفال لتكريم 

زراعة صنف مصر واحد، مركز طوخ ب –وكان من نصيب المزارع محمد أبو سريع محافظه قليوبية  القمح على مستوى الجمهورية

 أردب وقد حصل عشرون من المزراعين على رحالت عمرة. 26.4حيث وصل أعلى معدل 

  

 قباطاأل

 ( خباربوابة اال) تواضروس يعود إلى القاهرة

يونيو، إلى أرض الوطن بعد أن أنهى جولته الرعوية والعالجية في النمسا والتي استمرت لمدة  1وصل تواضروس الثاني األحد 

ا بمطار فيين هوكان في وداع والتقى تواضروس خالل الزيارة بالشعب القبطي هناك كما أجرى بعض الفحوصات الطبية أسبوعين

 السفير خالد شمعة، والقنصل العام وعدًدا من اآلباء الرهبان والكهنة، باإلضافة إلى جموع كثيرة من الشعب القبطي.

 )( ليحفظكم اهلل من كل شر وكل خطر رمضان:يهنئ المصريين بشهر  تواضروس

قصيرة على حسابه بموقع التواصل االجتماعي وأضاف على تدوينة  المصريين بحلول شهر رمضان المبارك هنأ تواضروس الثاني

واختتم، ."تويتر: "اهنئ أخوتي األحباء المسلمين بصوم رمضان المبارك، وليقبل اهلل الصلوات واألصوام وتوبة القلوب والنفوس

 وأن يحفظ جميع المصريين من كل شر ومن كل خطر".

 

 أخرى

 ( جريدة االهرام)لشاب ساق اليمنى البتر و بالعين السخنة« القرش»هجوم سمكة 

لهجمات ألحد المراكب فى العين السخنة حالة من الذعر بين رواد المنطقة من تعرضهم « القرش»أثارت واقعة مهاجمة سمكة 

وقد أجرى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء  شبان آخرون 1مماثلة مما أدى بتر الساق اليمنى لشاب فى حين نجا 

 .اتصاال هاتفيا باللواء الهياتمى محافظ السويس لمتابعة تداعيات الحادث

 (البوابه نيوز) المخابرات العامة يدشن مبادرة لتوزيع سلع رمضان

أطلق جهاز المخابرات العامة بالتعاون مع عدد من الجهات وبالتنسيق مع محافظة المنوفية ومديرية الشئون االجتماعية مبادرة 

ه المبادرة التي يتبناها الجهاز تأكيدا على لتوزيع الكراتين الرمضانية على األسر األكثر احتياجا على مستوى المحافظةوتأتى هذ

 ما توليه القيادة السياسية من اهتمام لكافة المواطنين بصفه عامة واألسر األكثر احتياجا على مستوى المحافظة.

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/57533c3ddfeb61f44cfc1f3a/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-20-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86-1465072701
http://akhbarelyom.com/article/57533c3ddfeb61f44cfc1f3a/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-20-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86-1465072701
http://akhbarelyom.com/article/575491eafad92a32272e611d/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1465160170
http://www.ahram.org.eg/News/181924/29/522729/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D9%81%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B3%D9%85%D9%83%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B4%C2%BB-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A9%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181924/29/522729/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D9%81%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B3%D9%85%D9%83%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B4%C2%BB-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A9%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7.aspx
http://www.albawabhnews.com/1968333
http://www.albawabhnews.com/1968333
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األخبار األمنية: 

 (اليوم السابع) بها خاصية الرؤية الليلية لتأمين طريق الساحل الشمالى مطروح: كاميراتمدير أمن 

مدير أمن مطروح، إنه تم البدء فى تجهيز طريق الساحل الشمالى، بكاميرات مراقبة بتقنيات عالية تتوافر  لطفيقال اللواء هشام 

يوما، وتمتد من أول طريق الساحل وحتى آخره لمراقبة حركة المرور أو أية  21فيها خاصية الزوم والرؤية الليلية والتسجيل لمدة 

  .حوادث أو اعتداءات

 

 (اليوم السابع) ن من السعودية وإيطاليا إلى مطار القاهرةمصرًيا مرحلي 24وصول 

اإلقامة والعمل ومحاولة مواطًنا مصرًيا مرحلين من السعودية وإيطاليا لمخالفتهم شروط  24وصل إلى مطار القاهرة الدولى، 

  .البعض التسلل لألراضى اإليطالية

  

 (بوابة األخبار) ضبط أدمن صفحة "شاومينج" لتسريب امتحانات الثانوية العامة

بدأت نيابة الوراق، التحقيق مع طالب قائم على إدارة صفحة "شاومينج" على موقع التواصل اإلجتماعى "فيسبوك" لتسريب 

الثانوية األزهرية واإلعالن عن أجهزة إلكترونية لسماعات تليفون محمول يمكن استخدامها في الغش أسئلة وإجابات امتحانات 

 نظير مقابل مادي.

 

 (بوابة األخبار) حمالت أمنية لتطهير القاهرة من الباعة الجائلين واإلشغاالت

قامت األجهزة األمنية بمديرية أمن القاهرة بحملة أمنية وانضباطية مكبرة لتطهير العديد من المناطق من الباعة الجائلين 

 واإلشغاالت.

 

 (الشروق) مال العاممسئولين بديوان محافظة اإلسكندرية للمحاكمة العاجلة التهامهم بإهدار ال 2إحالة 

أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة اإلدارية، بإحالة مدير عام اإلدارة العامة للمشروعات والورش بديوان عام محافظة 

مدير إدارة الورش بديوان عام محافظة اإلسكندرية، ومهندس بإدارة الورش والنقل بديوان عام محافظة اإلسكندرية، واإلسكندرية، 

 شأن المخالفات المالية التى نسبت إليهم.إلى المحاكمة العاجلة ب

 

 (أصوات مصرية) طالب بجامعة األزهر عقب حبسهم احتياطيا في أحداث عنف 8إخالء سبيل 

في أحداث المدينة الجامعية لطالب طالب أعضاء في حركة "طالب مصر القوية" اتهموا  8قررت محكمة النقض، إخالء سبيل 

 .6104يناير  06جامعة األزهر التي وقعت في 

 

 

https://www.youm7.com/story/2016/6/6/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-/2750429
https://www.youm7.com/story/2016/6/6/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-/2750429
https://www.youm7.com/story/2016/6/6/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-34-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/2750324
https://www.youm7.com/story/2016/6/6/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-34-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/2750324
http://akhbarelyom.com/article/575437eef9d92adb1c3451d4/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A3%D8%AF%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%AC-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-1465137134
http://akhbarelyom.com/article/575437eef9d92adb1c3451d4/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A3%D8%AF%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%AC-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-1465137134
http://akhbarelyom.com/article/575416d6e35f722c05da3fdb/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-1465128662
http://akhbarelyom.com/article/575416d6e35f722c05da3fdb/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-1465128662
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05062016&id=0594e166-ced1-46f7-89ff-6335b8a2b7e6
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05062016&id=0594e166-ced1-46f7-89ff-6335b8a2b7e6
http://www.aswatmasriya.com/news/details/63398
http://www.aswatmasriya.com/news/details/63398
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 (60عربي) مطالب بمحاكمة السيسي بتهم إهدار المال العام وترويج األكاذيب

، وإعالمي (عبد الفتاحالدكتور خالد ) ، وأستاذ جامعي(لهادييحيى حسين عبد ا) وجه ثالثة من مؤيدي السيسي؛ عسكري سابق

اتهامات إلى السيسي بإخفاء ذمته المالية، وترويج األكاذيب، فيما يتعلق بالدولة، والمشروعات التي يروجها،  (،عمر طاهر) معروف

 مطالبين بمحاكمته السيسي بتهمة اإلساءة إلى الدولة، وإهدار المال العام.

 

 (العربي الجديد) سنوات 2زيارته ممنوعة منذ  أسرة مرسي:

، عقب انقالب الثالث من 6102قالت، أسرة محمد مرسي، إنه المسجون الوحيد في مصر، الذي ُمنعت عنه زيارة األهل، منذ عام 

 يوليو.

 

 (اليوم السابع) دبيبوجود جسم غريب فى طائرة مصر للطيران القادمة من  سلبيبالغ 

مصر للطيران القادمة من دبى بعد نزول تلقت سلطات مطار القاهرة الدولى اليوم، بالغا بوجود جسم غريب فى دورة مياه طائرة 

  .الركاب وتم استدعاء خبراء المفرقعات لفحص الجسم والطائرة، وتبين أنه أحد مكونات دورة المياه

  

 -محاكم ونيابات: 

 (بوابة األخبار) براءة المتهمين باقتحام المركز العربي للدراسات

ببراءة المتهمين باقتحام المركز العربي للدراسات والذي يرأسه اإلعالمي عبد الرحيم علي مما  الجيزة،قضت محكمة جنايات جنوب 

، بعد القبض عليهم واتهمتهم باقتحام المركز 6102المتهمين في  كانت نيابة شمال الجيزة قد أحالت نسب إليهم من اتهامات.

 .6102العربي للبحوث وموقع البوابة نيوز بالدقي بعد فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس 

 

 (بوابة األخبار) "مرسيبعدم قبول دعوى إسقاط الجنسية عن "يقضي القضاء اإلداري 

قررت محكمة القضاء اإلدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة عدم قبول دعوى إسقاط الجنسية عن 

وقالت المحكمة: إن وزارة الداخلية بحثت حالة المدعى عليه إبان ترشحه لرئاسة الجمهورية، إلداري.محمد مرسي، النتفاء القرار ا

 وثبت لها عدم تجنسه بجنسية أخرى.

 

 (بوابة األخبار) ضباط بقسم الزيتون من اقتحام منزل مواطن 2براءة 

ببراءة النقيبين "وليد.م" و"محمد.أ"، والمالزم أول "أحمد.ج"، ضباط بقسم شرطة الزيتون، على  الزيتون،قضت محكمة جنح 

 ة مجهولين.خلفية اتهامهم باقتحام منزل مواطن دون مسوغ قانونى، واستغالل وظيفتهم، بمشارك

 

 

 

http://arabi21.com/story/913173/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A5%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/6/5/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/6/5/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://www.youm7.com/story/2016/6/5/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%89-%D8%A8%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D8%B3%D9%85-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A8%D9%89/2749456
https://www.youm7.com/story/2016/6/5/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%89-%D8%A8%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D8%B3%D9%85-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A8%D9%89/2749456
http://akhbarelyom.com/article/57544ce5fad92ab50af957ea/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-1465142501
http://akhbarelyom.com/article/57544ce5fad92ab50af957ea/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-1465142501
http://akhbarelyom.com/article/575431fde25f722e1151a9a7/%D8%AD%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2%D9%88%D9%84-1465135613
http://akhbarelyom.com/article/575431fde25f722e1151a9a7/%D8%AD%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2%D9%88%D9%84-1465135613
http://akhbarelyom.com/article/57540763e35f72251bb0a5fc/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-3-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-1465124707
http://akhbarelyom.com/article/57540763e35f72251bb0a5fc/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-3-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-1465124707
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 (الشروق) «مليار فساد 611»الـ يطالب المحكمة بإلزام اليوم السابع بتقديم تسجيالت « جنينة»دفاع 

قال المحامي أيمن مجدي، دفاع "جنينة"، إن جريدة اليوم السابع، نشرت أخبار كاذبة بتكلفة الفساد وأنها اجتزأت قيمة تكلفة 

فقط.وطالب هيئة المحكمة بإلزام  6101مليار جنيه عن العام  611مليار جنيه، وادعت أن  611عن  6101-6106الفساد من عام 

 للمقابلة.تسجيالت صوتية مصورة الجريدة بتقديم ما تحت يدها من 

 

 (الشروق) إبريل 61متظاهرا وإلغاء حبسهم عامين فى تظاهرات  22براءة 

متهًما على حكم حبسهم عامين، وإلغاء الحكم الصادر ضدهم فى  22بقبول استئناف ، قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل

 رفضًا التفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية. البلد،أبريل بوسط  61اتهامهم بالتظاهر يوم 

 

 (الشروق) «خلية مدينة نصر»المؤبد لمتهم بقضية 

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد للمتهم حسن سالم عودة، وذلك في إعادة إجراءات محاكمته بالقضية المعروفة 

 ، مع مصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف.«خلية مدينة نصر»بـ إعالميا 

 

 (الشروق) «أحداث الزاوية الحمراء»بـ آخرين  4لـ سنوات  2عاما لمتهم و 01المشدد 

سنوات ألربعة متهمين  2وريا، وبالسجن المشدد عاما للمتهم محمد بدر حض 01قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 

، «أحداث الزاوية الحمراء»بـ غيابيا هم أحمد صوابي، ورضوى طه، وعواطف محمد، وسارة شاكر، في القضية المعروفة إعالميا 

 مع مصادرة المضبوطات، وإلزامهم بالمصاريف.

 

 (الشروق) «اقتحام السجون»في  تخفيف الحكم من اإلعدام إلى المؤبد للقيادي اإلخواني أبوشعيشع

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة القيادي اإلخواني حسن علي أبو شعيشع بالحبس المؤبد، ومعاقبة المتهم طارق أحمد 

سنوات، الصادر ضدهما حكم غيابي باإلعدام شنًقا في قضية اقتحام السجون المصرية واختطاف وقتل  2بالحبس لمدة قنعان 

 يناير، مع مصادرة المضبوطات وإلزام المتهمين بالمصاريف. 61ضباط وأفراد الشرطة إبان ثورة 

 

 (الشروق) «خلية حلوان»متهمين في  1لـ سنوات  01المشدد 

 01سنوات، وبالحبس مع الشغل لمدة  01قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة خمسة متهمين حضوريا بالسجن المشدد 

هم: كمال الدين محمد، ونبيل محمد، وبالل  والمتهمون .«خلية حلوان»بـ وفة إعالميا سنوات غيابيا لمتهم، في القضية المعر

 .عبد العاطي، وحسن عبد العزيز، وأحمد جمال، أما المتهم الصادر بحقه حكم غيابي فهو أحمد محمد أحمد

 

 (الوطن) انقضاء دعاوى حبس "عكاشة" بعد تسديده القسط األخير من نفقة ابنه

قضت محكمة أسرة مدينة نصر، بانقضاء الدعوى المقامة من رضا الكرداوي، طليقة النائب السابق توفيق عكاشة، التي تطالب 

 ألف جنيه. 48بمبلغ عن سداد نفقات نجله يوسف، بعد تسديد األخير نفقة متجمد قدرت  متناعهالفيها بحبسه 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05062016&id=a101b74e-2b37-4251-9022-32a4ce783bcd
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05062016&id=a101b74e-2b37-4251-9022-32a4ce783bcd
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04062016&id=5fc4ddce-d777-4a67-82dc-39ea65afc43a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04062016&id=5fc4ddce-d777-4a67-82dc-39ea65afc43a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04062016&id=5077da73-2de3-42db-9969-912fdfe1ec6a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04062016&id=5077da73-2de3-42db-9969-912fdfe1ec6a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04062016&id=6611e131-27ee-47ac-bf3c-136e1e9888ad
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04062016&id=6611e131-27ee-47ac-bf3c-136e1e9888ad
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04062016&id=232450f3-9f4a-4cda-906a-460f1e8580e3
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04062016&id=232450f3-9f4a-4cda-906a-460f1e8580e3
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04062016&id=35b997b2-2ad8-4a7e-9ed0-5f5f91ae1913
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04062016&id=35b997b2-2ad8-4a7e-9ed0-5f5f91ae1913
http://www.elwatannews.com/news/details/1213992
http://www.elwatannews.com/news/details/1213992
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 (الوطن) يوما على ذمة التحقيق 41تجديد حبس مستشار أسرة "ريجيني" 

، رئيس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عبد اهللحبس أحمد  لمعارضات بمحكمة مستأنف عين شمس،جدد قاضي ا

يوما على ذمة التحقيق، بتهمة التحريض  41آخرين  4شار أسرة جوليو ريجيني، الشاب اإليطالي الذي لقي مصرعه بالقاهرة، وومست

 أبريل الماضي. 61على التظاهر في 

 

 (60عربي) أيمن نور يرفع دعوى لعزل وحبس وزيري الخارجية والداخلية

وجه زعيم حزب غد الثورة المصري، أيمن نور، إنذارا للقنصلية المصرية بمدينة اسطنبول التركية ولوزيري الخارجية والداخلية 

، والذي قضى بأحقيته في استالم جواز سفره من 6101أكتوبر  61في  بالقاهرة، بتنفيذ الحكم القضائي واجب النفاذ الصادر

 القنصلية المصرية باسطنبول، بديال عن جوازه المنتهي في مارس الماضي.

 

 (العربي الجديد)لداعية وحبس برلماني  مصر: اإلعدام

أيدت محكمة جنايات اإلسكندرية، حكم اإلعدام للداعية فضل المولى حسين أحمد، في القضية المتهم فيها العشرات "باالنتماء 

سنوات  01بالسجن .والمدينةإلى جماعة محظورة، وقتل سائق تاكسي على خلفية االشتباكات التي اندلعت بمنطقة المنتزه شرق 

 .آخرين متهمين في نفس القضية 06ى سنوات عل 1على المحمدي سيد أحمد عضو مجلس الشعب السابق و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1213932
http://www.elwatannews.com/news/details/1213932
http://arabi21.com/story/913148/%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%88%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9#tag_49232
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/6/5/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A9
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 المحور السادس

 تطورات المشهد العسكري

حالة هجرة غير شرعية وفتحة  ٢٥٥حرس الحدود تضرب المهربين وتجار المخدرات وتضبط  العسكرى:المتحدث 

 )األهرام( نفق بسيناء

كشف المتحدث العسكرى العميد محمد سمير عن أبرز جهود قوات حرس الحدود فى مكافحة أعمال التهريب والتسلل والهجرة 

 الماضى.مايو  20إلى  01ستراتيجية خالل الفترة من غير الشرعية على كافة اإلتجاهات اإل

 

 )الوطن( القوات المسلحة توزع مليون ونصف حصة غذائية على المواطنين بحلول رمضان

مليون ونصف حصة ترفيه غذائي وتوزيعها في العديد ، وزير الدفاع واإلنتاج الحربي، أوامره بإعداد وتجهيز صدقي صبحيأصدر 

من محافظات الجمهورية من خالل الجيوش والمناطق الميدانية، وذلك بالتنسيق مع مديريات التضامن االجتماعي والجمعيات 

 ف عليهااالهلية بالمحافظات لتوزيعها على المستحقين من الفئات األكثر احتياجا من خالل نقاط صرف ثابتة ومتحركة تشر

 القوات المسلحة بالقرى والنجوع واألحياء والمناطق األكثر فقرا.

 

 )الوطن( والجائزة "رحلة عمرة" رمضانالقوات المسلحة تنظم مسابقات كبرى بمناسبة شهر 

ق تصنع إنسان"، وهي مسابقة عددا من المسابقات، إحداهما بعنوان "األخال تنظم إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة،

وتذاع االسئلة يوميا  إنجازات الدولةأما المسابقة الثانية، فبعنوان "إنجازات وطن"، وهي مسابقة قومية تهدف إلى نشر  دينية

 .الشباب والرياضة، الشرق األوسط امج العام،حلقة على شبكات اإلذاعة المصرية "صوت العرب، البرن 21قبل اإلفطار على مدار 

 

 )الشروق( الفريق أسامة عسكر: الجيش يسعى إلقامة تنمية حقيقية في سيناء من خالل االهتمام بالعلم

الفريق أسامة عسكر قائد القوات الموحده لتنمية سيناء ومحاربة اإلرهاب أن الجيش يسعى لتنمية سيناء وتوفير كافة  قال

أكد أن و الخدمات والبنية التحتية بها لتوطين أكبر عدد من المواطنين باالضافة لتوفير كافة الخدمات للمناطق األكثر احتياجا

 .المدارس وخاصة للتجمعات البدوية تحقيق التنمية من خالل انشاءالعلم هو أساس التقدم لذلك نسعى ل

 

 روق()الش الفريق أسامة عسكر قائد القيادة الموحدة يحذر البدو من فرض إتاوات على المقاولين

حذر الفريق أسامة عسكر، قائد القيادة الموحدة لمنطقة شرق القناة للتنمية ومكافحة اإلرهاب، البدو من فرض إتاوات على 

جاء ذلك خالل اللقاء الذي عقده الفريق أسامة عسكر،  المقاولين أو ما يسمى "غفرة" عند تنفيذ أي مشروعات على أرض سيناء،

 .ة الرينة التابعة لمدينة رأس سدرافتتاح مدرسة محمد نجيب بقريمع بدو رأس سدر على هامش 

 

 )موقع وزارة الدفاع المصرية(بمناسبة حلول شهر رمضان  السيسيالقوات المسلحة تهنئ 

 هـ. 0422لعام بمناسبة حلول شهر رمضان لسيسى ل ببرقية تهنئةوزير الدفاع  صبحيبعث صدقى 
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