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 المحور األول

 المصرية الخارجيةالسياسة تطورات 

 )بوابة األهرام( مصر تتلقى طلبات لتوسيع اللقاءات مع المعارضة السورية وضم أطراف أخرى الخارجية:

السورية؛ لتوسيع قاعدة التعامل المصري  طرافألعن طلبات تلقتها مصر من العديد من االمصرية كشف المتحدث باسم الخارجية 

هذا الملف  فيمن خالل عقد لقاءات مع أطراف أخرى من المعارضة، منوها إلى أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد تطورات 

 ة، وأن هذا األمر تحرص عليه مصر من أجل توحيد المعارضة السورية.سيتجاوز مجموعة القاهر

 

 رام()األه والمبادرة المصرية تسير بالتوازي مع الجهود الفرنسية نتائج إيجابية تماع باريس حقق: اجالخارجية

عناصر ايجابية تتمثل في إعادة وضع القضية الفلسطينية  4أن اجتماع باريس حقق  للخارجية المصرية اعتبر المتحدث الرسمي

المرجعية الدولية والقرارات الصادرة  علىمحورية حل الدولتين والتأكيد  علىفي بؤرة االهتمامات والشواغل الدولية، والتأكيد 

إن المبادرة المصرية إلطالق وأضاف ن عقد مؤتمر للسالم نهاية العام بشأن التسوية النهائية، والحديث ع متحدةال ممألعن ا

 عملية سياسية بين الفلسطينيبن وإسرائيل ليست بديًلا الجتماعات باريس والتحركات الفرنسية تجاه هذه القضية.

 

 )بوابة االهرام( "الخارجية": موضوع القوة العربية المشتركة مطروح بشكل دائم في المشاورات

أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن موضوع القوة العربية المشتركة موجود ومحل تشاور قائم 

 العربية.-بين الدول العربية، ومطروح بشكل دائم في المشاورات العربية

 

وهدوء نسبي في قضية  ".سد النهضة“لـ الخارجية: وضع اللمسات األخيرة على عرض المكاتب االستشارية 

 )بوابة األهرام( "ريجيني"

ارية لدراسة آثار سد النهضة وضع اللمسات األخيرة على عرض المكاتب االستش المصرية عنأعلن المتحدث باسم الخارجية 

وأوضح أن الجانب اإليطالًي منح الجانب المصرى  اإلثيوبي، بعد تأخره بعض الشيء بسبب دراسة الجوانب الفنية للعروض المقدمة

 .لها في القاهرة ن جانب إيطاليا بتعيين سفير جديدمعلومات أخرى وهناك هدوء فى التعاون، منوًها بقرارات م

 

 )بوابة األهرام( الخارجية: ملف ما جري في نيروبي من المنسقة الكينية أصبح مغلًقاالمتحدث باسم 

قال المتحدث باسم الخارجية إن ملف ما جري في نيروبي من المنسقة الكينية خالل اجتماع مجلس البيئة أصبح مغلقا، الفتا في 

لصدد الي أن مصر تلقت من الحكومة الكينية ما يؤكد تقديرها لمكانتها ودورها بالقارة، وأن ما صدر عن إحدى رعاياها هذا ا

 المنسقة لمجلس البيئة ال يعبر عن موقف كينيا الرسمي وعالقتها تجاه مصر.

 

 )األهرام(مارتن كوبلر: مصر تدعم ليبيا بشكل قوى 

التقى المبعوث الدولى لدى ليبيا مارتن كوبلر، بمندوب مصر الدائم لدى األمم المتحدة عمرو أبو العطا. ووصف كوبلر، فى تغريدة 

 وأكد أن مصر تدعم ليبيا بشكل قوي.”. البناء“، لقاءه بمندوب مصر الدائم لدى األمم المتحدة بـ ”رتويت"بله عبر حسابه الشخصى 
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http://www.ahram.org.eg/News/191926/25/526262/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%82%D9%88%D9%89--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84.aspx
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 )بوابة األهرام(السيسي يتلقى اتصاًلا هاتفًيا من ملك البحرين 

وقد تم خالل االتصال بحث سبل تعزيز  عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرينتلقى السيسي، اتصاًلا هاتفًيا من الملك حمد بن 

حقيق ت العالقات الثنائية المتميزة بين البلدين في شتى المجاالت السياسية واالقتصادية، والتأكيد على أهمية تدعيمها من أجل

 .المصالح المشتركة للبلدين

 

 )بوابة األخبار( مشكلتها قضائياونسعى لحل  المصرية.قنصل مصر: اجتمعت بالطبيبة 

المنطقة الشرقية، أعلن قنصل مصر بالرياض وزير مفوض ماجد نافع أنه التقى بعد طهر اليوم د. أسماء الطبيبة المصرية من 

وذلك لمناقشة شكواها التي أعلنت عنها من  يلين المستشار العمالي والقانونييرافقها زوجها الطبيب بالخبر، وذلك بحضور الزم

 خالل فيديو انتشر انتشار كبيرا على صفحات السوشيال ميديا.

 

 )اليوم السابع( توافد الفصائل الفلسطينية على القاهرة للمشاركة فى حوار المصالحة

كشفت مصادر، عن توافد عدد من الفصائل الفلسطينية على القاهرة تلبية لدعوة وجهها جهاز المخابرات العامة، لعدد من 

وقالت المصادر، أن وفد الجبهتين  الفلسطينية.دعا له السيسى لتحقيق المصالحة  الذيى ستشارك فى الحوار الفصائل الت

الشعبية والديمقراطية وحركة المقاومة الشعبية وصلوا إلى القاهرة، ومن المنتظر أن يصل وفد حركة فتح برئاسة عزام األحمد، 

  .مرزوقووفد حركة حماس برئاسة الدكتور محمود الزهار وعضوية خليل الحية والدكتور موسى أبو 

 

 )اليوم السابع( الحظر عن شركات بن الدن: العاملون سيحصلون على مستحقاتهمالخارجية بعد رفع 

ودية برفع الحظر عن مجموعة شركات بن أعربت وزارة الخارجية المصرية عن اهتمامها باألنباء الخاصة بقيام السلطات السع

الدن السعودية للمقاوالت، وذلك فى ضوء وجود أعداد كبيرة من العاملين المصريين بين المتضررين بسبب غلق خدمات الحاسب 

 .منذ شهر نوفمبر من العام الماضى اآللى عن الشركة، والذين تأخر صرف مستحقاتهم المالية

 

 )اليوم السابع( الجديد بالقاهرة يمارس مهامه قريباالخارجية: سفير إيطاليا 

ر بين مص التعاون أبو زيد فى لقاءه بالمحررين الدبلوماسيين إلى أن هناك هدوء فى المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أشار

عمق  تؤثر علىوأن حادثة مقتل ريجيني لن سيضطلع بمسئولياته قريبا بالقاهرة إيطاليا بتعيين سفير جديد  وإيطاليا وأن قرار

 .العالقات المصرية اإليطالية

 

 )األهرام( اتفاقيات تعاون جديدة بين بلجيكا ومصر

أيام  ٣تفاقيات تعاون جديدة مع بلجيكا وذلك فى ختام زيارة بعثة تجارية بلجيكية إلى القاهرة استمرت لـ وقعت مصر ا

 ونظمتها الملحقية التجارية بسفارة بلجيكا بالقاهرة.
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https://www.youm7.com/story/2016/6/8/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84/2754067
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https://www.youm7.com/story/2016/6/8/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86--%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%8A/2753746
https://www.youm7.com/story/2016/6/8/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86--%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%8A/2753746
https://www.youm7.com/story/2016/6/8/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9--%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7/2753386
https://www.youm7.com/story/2016/6/8/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9--%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7/2753386
http://www.ahram.org.eg/News/191926/5/526412/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/191926/5/526412/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1.aspx
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 )اليوم السابع( مركز أبحاث إسرائيلى: مبادرة السيسي تصنع شرق أوسط جديد على نهج السادات

تحليال لمبادرة السيسي التى أطلقها الشهر الماضى. وقال الباحث اإلسرائيلى بالمركز  " INSS"نشر معهد األمن القومى اإلسرائيلى

 السيسى يتبع نفس أسلوب موضحا أن المصرية،لطريقة إن مبادرة السيسي ستخلق شرق أوسط جديد ولكن على ا "أوفير فينطر"

 .واإلسرائيليينالرئيس الراحل محمد أنور السادات من أجل نشر السالم بين العرب 

 

 )اليوم السابع( ريجينيالتايمز: أكاديميو كامبريدج يرفضون مقابلة القضاة اإليطاليين بشأن 

 ، أعربوا عنقالت صحيفة التايمز البريطانية إن القضاة اإليطاليين الذين يحققون فى مقتل الطالب اإليطالى جوليو ريجيني

  .استغرابهم حيال رفض أربعة أكاديميين فى جامعة كامبريدج البريطانية كانوا يعملون مع ريجينى مقابلتهم

 

 )المصري اليوم( تدعو مصر لفتح معبر رفح مع قطاع غزة خالل شهر رمضان« داخلية حماس»

 رمضان،دعت وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس الفلسطينية، مصر إلى فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة خالل شهر 

في بيان صحفي له، فتح معبر رفح  وثّمن المتحدث باسم الوزارة ألف مسجل للسفر ضمن حاالت إنسانية في القطاع. 62ووجود 

 فر في االتجاهين أيام، األربعاء والخميس والسبت واألحد، الماضية.أيام من قبل السلطات المصرية للس 4لمدة 

 

 ربية()مصرالع احتماالت الثورة ضعيفة في مصر الغضب.موقع بريطاني: رغم 

هكذا عنون موقع  ليس من المرجح انطالق ثورة ثانية مصرية بالرغم من زيادة وتيرة الغضب بسبب الفساد ووحشية الشرطة"“

 إنترناشيونال بيزنس تايمز، بنسخته البريطانية، تقريرا حول األوضاع في الدولة العربية األكثر تعدادا سكانيا.

 

 )مصر العربية( وهذه نصيحتي إلخوان مصرالغنوشي قيادية بنهضة تونس: لهذا نجح 

أن أهم مخرجات مؤتمر النهضة األخير هو تحول الحركة من  لطبيبأكدت الناشطة السياسية بحركة النهضة التونسية إيمان ا

: "نصيحتي إلخوان مصر أن يوحدوا صفوفهم توتابع حركة شاملة إلى حزب سياسي مدني يهتم بالشأن العام وقضايا الحكم

الفكرية لترشيد مساراتهم ويحسنوا إدارة اختالفاتهم وأن يقبلوا بالتعددية الحزبية والتشاركية في الحكم بمراجعة رؤيتهم 

 وتوجهاتهم ويتعلموا منا كما تعلمنا نحن من درس التجربة المصرية.

 

 )مصرالعربية( العموم البريطاني " في حضور نائب المرشد“بـ جلسة استماع جديدة لإلخوان 

 ائببحضور ننظمت لجنة العالقات الخارجية بمجلس العموم البريطاني جلسة استماع حول اإلسالم السياسي وعالقته بالتطرف 

 وسندس الغنوشي،مستشار زعيم حركة النهضة التونسي راشد  ومروان مصمودي اإلخوان المسلمين إبراهيم منير، مرشد جماعة

 .وأنس التكريتي رئيس مؤسسة قرطبةعاصم منسقة اإلعالم األجنبي السابقة لمكتب الرئيس األسبق محمد مرسي 

 

 )مصرالعربية( أسوشيتد برس: طائرة أوزبكستان تزيد أوجاع مصر للطيران

 .ر للطيران اضطراريا في أوزبكستانسلطت وكالة "األسوشيتد برس" الضوء على تداعيات هبوط طائرة تابعة لمص

https://www.youm7.com/story/2016/6/9/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%89--%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%87/2754444
https://www.youm7.com/story/2016/6/9/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%89--%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%87/2754444
https://www.youm7.com/story/2016/6/9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2--%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%88-%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%AC-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8/2754388
http://www.almasryalyoum.com/news/details/961562
http://www.almasryalyoum.com/news/details/961562
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%A9/1099243-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/1099276-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D9%88%D9%87%D8%B0%D9%87-%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/1099276-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D9%88%D9%87%D8%B0%D9%87-%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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%A9/1098946-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF
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%A9/1098946-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF
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%A9/1097956-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AA%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B3-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
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%A9/1097956-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AA%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B3-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86


 

 

6102يونيو  9 اإلعالم المصريمرصد        4     

 

 )مصرالعربية( العالقات مع إسرائيل مجاناهآرتس: السيسي لن يطبع 

ل لقبوا نتنياهو بشأنشكك "تسفي برئيل" محلل الشئون العربية بصحيفة "هآرتس" في نوايا رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 

ورأى في مقال بعنوان "حمامة السالم على الجريل" إن السيسي لن يسمح بتطبيع العالقات مجانا مع  بالمبادرة العربية للسالم.

 تل أبيب، ولن يتنازل عن إنسحاب إسرائيل من األراضي الفلسطينية المحتلة.

 

 (60)عربي مركز إسرائيلي: السيسي معني بمحور يضم إسرائيل والعرب

قال أهم مراكز األبحاث في إسرائيل، إن صعود عبد الفتاح السيسي للحكم أسهم بشكل واضح في تهيئة العالم العربي لتقبل 

 ا".أفكار "التطبيع مع إسرائيل وتنفيذ المشاريع اإلقليمية والتعاون الثنائي والجماعي معه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A9/1097902-%D9%87%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7
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%A9/1097902-%D9%87%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7
http://arabi21.com/story/913924/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%B6%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
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 المحور الثانى

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 

 -الحكومة المصرية: 

 

 (أصوات مصرية) رئيس الوزراء يكلف العجاتي بتعديل قانون التظاهر تمهيدا لعرضه على البرلمان 

  .قال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي إن رئيس مجلس الوزراء كلفه بتشكيل لجنة لتعديل قانون التظاهر

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من مستشاري الوزارة لتحديد المواد المطلوب تعديلها، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة 

 .عليها والدفع بها للبرلمان

 

 (األهراميوافق على مشروع قانون بتغليظ العقوبة على نشاط العمالت األجنبية خارج البنوك )« الوزراء»

وافق مجلس الوزراء خالل اجتماعه أمس برئاسة شريف إسماعيل على مشروع قانون بتعديل مادتين من قانون البنك المركزى 

والجهاز المصرفى والنقد، الخاص بتنظيم عمليات النقد األجنبى، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال 

 لمبلغ، كل من يتعامل خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك.تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى ا

 

 (األهرامالحبس وغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه لكل من نشر أو صنع أو روج لكيانات أو جماعات إرهابية" )

قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وتنص المادة الجديدة على أن يعاقب بالحبس وافق مجلس الوزراء على مشروع 

وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تزيد على ثالثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو روج أو 

 ة تعمل داخل البالد أو خارجها.صدر أو استورد من األشياء التى ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابي

 

 (بوابة األهراموزارة ومجلس الوزراء والنواب إلى العاصمة اإلدارية كمرحلة أولى ) 02وزير االسكان: نقل 

طورت العمل في العاصمة اإلدارية الجديدة وعمليات قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير اإلسكان، إنه تقدم لمجلس الوزراء بأهم ت

وزارة ومجلس الوزراء  02نقل الوزرات إلى هناك وكيفية استغالل مباني الوزارات التي ستنقل إلى هناك، الفًتاإلى أنه جاٍر نقل 

 والنواب الى العاصمة اإلدارية كمرحلة أولى.

 

 (اليوم السابع) نواب وثالث وزراء يفتتحون اليوم احتفاالت قصور الثقافة بشهر رمضان فى بورسعيد

بحديقة المنتزه على شاطئ البحر المتوسط بمدينة بورسعيد، بحضور حلمى تبدأ هيئة قصور الثقافة احتفاالتها بشهر رمضان 

النمنم وزير الثقافة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وسيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمهندس خالد 

 دان وكيل مجلس النواب.عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وغادة والى وزيرة التضامن االجتماعى وسليمان وه

 

http://www.aswatmasriya.com/news/details/63516
http://www.aswatmasriya.com/news/details/63516
http://www.ahram.org.eg/News/191926/25/526250/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1--%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%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.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/191926/25/526250/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1--%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%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.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1057276.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1057276.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1057239.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1057239.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/6/9/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%85/2754363
https://www.youm7.com/story/2016/6/9/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%85/2754363
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 (بوابة األهراممحلب يكشف تفاصيل اجتماعه بوزير األوقاف )

، عن اجتماع عقده مع الدكتور كشف المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية واإلستراتيجية

محمد مختار جمعة وزير األوقاف.وأكد وزير األوقاف لمحلب، إعداد ملف كامل بأراضي األوقاف والتعديات الموجودة عليها لتقديمه 

 إلى لجنة استرداد أراضى الدولة خالل األيام القادمة للبدء فى دراستها واتخاذ إجراءات استردادها.

 

 (بوابة األخبار) أكتوبر 62 وحتى يوليو 2 فيالصي التوقيت بدء

وافق مجلس الوزراء برئاسة شريف إسماعيل، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذي ينص على تحديد التوقيت القانوني 

 6102أكتوبر  62حتى نهاية يوم الخميس الموافق  6102يوليو عام  2من بداية يوم الجمعة الموافق  لمصر.وذلك إعتبارًا

 

 (بوابة األخبار) الغذاء سالمة متطلبات لتحقيق قومية هيئة إنشاء

الهيئة القومية لسالمة الغذاء، مع األخذ باالعتبارات التي أبديت من الوزارات ذات وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون إنشاء 

 الصلة، التي تهدف إلى تحقيق متطلبات سالمة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسالمة اإلنسان.

 

 (الشروقعاما ) 53لـ الحكومة توافق على مشروع قرار جديد لرفع سن معاوني الوزير 

وافق مجلس الوزراء، خالل اجتماعه على مشروع قرار جديد لنظام معاوني الوزير يراعي المالحظات الواردة من الوزارات لوزارة 

يراعي عدد من االعتبارات من أهمها رفع سن المتقدم لشغل هذه الوظيفة من ثالثين التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري، 

 عاًما إلى خمسة وثالثين عاًما حتى يتوافر لدى المتقدم الخبرة الالزمة لشغلها.

 

 -األحزاب واالئتالفات: 

 (اليوم السابع) البناء والتنمية" بتركيا يحصر أسماء المحبوسين إلرسال مساعدات ألسرهم"

كشفت مصادر، عقد قيادات حزب البناء والتنمية إجتماعًا طارئًا فى تركيا ضم مجموعة كبيرة من األشخاص، لبحث التطورات فى 

، وتحركات أعضاء الجماعة االسالمية. وأوضحت أنه تم االتفاق على إعداد قوائم بحصر أسماء أسر المحبوسين فى الشارع المصرى

 قضايا التظاهر والعنف مؤخرًا، إلرسال مساعدات مادية شهرية لهم.

 

 -منظمات المجتمع المدني: 

 (اليوم السابع) لجنة انتخابات "نادي القضاة" تغلق باب الترشح اليوم

تغلق اللجنة المشرفة على انتخابات نادى القضاة، فى الرابعة عصر اليوم الخميس، باب الترشح لالنتخابات الكلية للنادى، والتى 

  .مقعدا بمجلس اإلدارة 02تجرى على مقعد الرئيس و

  

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1057140.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1057140.aspx
http://akhbarelyom.com/article/57583f741b7873cb2513f19c/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%81%D9%8A-8-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%AD%D8%AA%D9%89-27-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-1465401204
http://akhbarelyom.com/article/57583f741b7873cb2513f19c/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%81%D9%8A-8-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%AD%D8%AA%D9%89-27-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-1465401204
http://akhbarelyom.com/article/57583f0ed04abecd6897a8ee/%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-1465401102
http://akhbarelyom.com/article/57583f0ed04abecd6897a8ee/%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-1465401102
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08062016&id=8b5d87fc-f4ba-41c1-9451-76b3af47a139
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08062016&id=8b5d87fc-f4ba-41c1-9451-76b3af47a139
https://www.youm7.com/story/2016/6/9/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84/2754403
https://www.youm7.com/story/2016/6/9/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84/2754403
https://www.youm7.com/story/2016/6/9/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/2754428
https://www.youm7.com/story/2016/6/9/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/2754428
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 -المؤسسات الدينية: 

 (اليوم السابع) تضبط قياديا سلفيا يؤم المصلين بدون تصريح رغم إنذاره أوقاف االسكندرية

شهدت اإلسكندرية أمس، واقعة تعد األولى من نوعها، لقيامها باستخدام الضبطية القضائية ضد القيادى السلفى أحمد حطيبة 

ساعة  64لتهجم اتباعه على إمام األوقاف بمسجد نور اإلسالم وتقدمه إلمامة المصلين بالمخالفة للقانون وإنذاره خالل الـ 

 .مصلين لعدم اعتماده من األوقاف وحصوله على تصريحالماضية بعدم السماح له بإمامة ال

 -تصريحات: 

 (بوابة األهرامجورج إسحاق يطالب مجلس النواب بااللتزام بمشروع القانون المقدم من "حقوق اإلنسان" )

اإلنسان، مجلس النواب بأن يلتزم بمشروع القانون المقدم من المجلس القومي طالب جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق 

 لحقوق اإلنسان، حتى يخرج قانون متفق مع مبادئ باريس لحقوق اإلنسان.

 

 (بوابة األهرامحافظ أبو سعدة: قرار الحكومة بتعديل قانون التظاهر خطوة ممتازة كنا ننتظرها )

قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان وعضو المجلس القومي إن قرار الحكومة بتعديل قانون التظاهر، 

خطوة ممتازة كنا ننتظرها، ألن التظاهر حق متفق عليه في الدستور، فالبد أن القانون ينظم عملية التظاهر وال يقيدها.وأوضح 

 البد أن تعدل المادة الخاصة، بطلب تصريح أو إذن لعملية التظاهر وتكون باإلخطار فقط. أنه

 

 (مصر العربية) بعودة اإلخوان للحياة السياسية مشروط سياسيون: القبول

اسي، شكك في الوقت الذي تؤكد فيه بعض قيادات اإلخوان المسلمين عزم الجماعة على فصل النشاط الدعوي عن السي

سياسيون في جدية هذه الخطوة رافضين عودتهم للحياة السياسية مرة أخرى، بينما رحب آخرون باندماجهم في المجتمع 

 اتمام عنه وابتعادهم العنف عن اعتذارهم واضحإعالنهم بشكل  السياسي، شريطةوممارسة العمل 

 

 (مصر العربية) لالتفاقيةمعصوم مرزوق: توصية مجلس الدولة حول الجزيرتين رفض مبدئي 

مرزوق، القيادى بحملة الدفاع عن األرض الرافضة التفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، إن تقرير  قال السفير معصوم

 .هيئة المفوضين بمجلس الدولة حول الجزيرتين يعد رفًضا مبدئًيا لالتفاقية

 

 -توك شو: 

 

 (الشروقالشعب القطري يحب مصر واإلخوان يسيطرون على مفاصل الدولة هناك )«: الفقي»

قال الدكتور مصطفى الفقي، إن السيسي، استطاع استعادة هيبة الدولة المصرية خالل عامين، منذ توليه مقاليد رئاسة الدولة، 

ي محب لمصر والمصريين، إال أن جماعة اإلخوان المسلمين هي من تسيطر على مفاصل الدولة واإلعالم وأكد على أن الشعب القطر

 هناك، لذلك تظهر سياسات الدولة معادية لمصر.

 

https://www.youm7.com/story/2016/6/9/%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%A4%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%B1%D8%BA/2754237
https://www.youm7.com/story/2016/6/9/%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%A4%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%B1%D8%BA/2754237
http://gate.ahram.org.eg/News/1057241.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1057241.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1057231.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1057231.aspx
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%A9/1097227-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%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-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7
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%A9/1097227-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%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-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7
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%A9/1097713-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
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%A9/1097713-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08062016&id=40961b6a-617f-442e-90d6-7c08727829f5
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08062016&id=40961b6a-617f-442e-90d6-7c08727829f5
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 (العربي الجديد) التلفزيون العربي": لهذه األسباب لن يعود "البرنامج"“لـ باسم يوسف 

أّنه ال ُيمكن مقارنة حكم اإلخوان وحكم السيسي، الفتًا إلى أنه "في عهد اإلخوان كان كل اإلعالم ذا سقف  إلىباسم يوسف  أشار

"ال يمكن أن يعود البرنامج  وأضاف ".عاٍل ونحن كّنا بسقف أعلى منهم، وبعدها عندما انخفض السقف انخفض على الجميع

 .موقوفون عن الشاشة وخرجوا من مصرينما هناك أشخاص آخرون وحده، أي أن البرنامج ال يمكن أن يعود إلى الشاشة ب

 

 -سو شيال ميديا: 

 (الشروقلمفهوم العدالة وتعديله عودة للعقالنية )« ُسبة»قانون التظاهر الحالي «: البرادعي»

قال الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية األسبق، إن قانون التظاهر 

أن تعديل قانون »وأكد .لمفهوم القانون والعدالة« الُسبة»لة تحترم حقوق اإلنسان، واصفا إياه بـعلى أي دو« عار»الحالي 

 ، يعتبر عودة إلى العقالنية.«المجحفة»التظاهر وما ترتب عليه من آثار وصفها بـ

 

 (مصر العربية) شريف الروبي: أقسام الشرطة أصبحت مقابر األحياء

وقال .أبريل أقسام الشرطة بسبب تأخر دخول وجبات اإلفطار للصائمين في السجون 2هاجم شريف الروبي القيادي بحركة شباب 

 3بيدخل ليهم الزنازين الساعة  5في الزيارات الساعة  "األوالد المحبوسين داخل أقسام الشرطة، األكل بتاع الفطار اللي بييجي

 ."بالليل يعني على السحور، أقسام الشرطة مقابر األحياء

 

 (مصر العربية) أدمن صفحة "شاومينج": أنا موجود خارج مصر والداخلية قبضت على كبش فداء

ع التواصل االجتماعي "فيس بوك" عدم وجوده داخل مصر، مطالًبا أعلن آدمن صفحة "شاو مينج بيغشش ثانوية عامة" على موق

 باإلفراج عمن يتم القبض عليهم بسبب تسريب امتحانات الثانوية العامة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alaraby.co.uk/medianews/2016/6/9/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC
https://www.alaraby.co.uk/medianews/2016/6/9/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09062016&id=5fb7bff3-bccd-47d6-bdaf-cba8f7cf42cd
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09062016&id=5fb7bff3-bccd-47d6-bdaf-cba8f7cf42cd
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%A7/1099660-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1
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%A7/1099660-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1
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%A7/1099375-%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-%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D8%B6%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%A8%D8%B4-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%A1
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%A7/1099375-%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-%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D8%B6%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%A8%D8%B4-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%A1
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 الثالث المحور

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 (بوابة االخبار) قطارًا جديد للخط الثاني لمترو األنفاق 03مليون يورو لشراء  25

وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات الحصول على تمويل ميسر من بنك االستثمار األوربي لصالح الهيئة القومية لألنفاق 

من  %40ويخدم هذا الخط نحو ."قطارًا للخط الثاني لمترو األنفاق 03ورو، للمساهمة في مشروع "تمويل شراء مليون ي 25بقيمة 

 .مستخدمي خطوط المترو

 (بوابة االهرام) بيان عاجل للحكومة بشأن انهيار الثروة الداجنة فى مصر

قدم النائب حسام محمد العمدة "مستقل" عن دائرة سمسطا بنى سويف بيانا عاجال موجه الي رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة 

بشأن "انهيار الثروة الداجنة فى مصر" بسبب انتشار األمراض الوبائية وتحول الفيروسات بنسبة كبيرة وعدم وجود مصانع 

  .مافيا االستيراد لألدوية والفاكسينات من الخارج منتهية الصالحية لألدوية وغياب لألمصال مما أدى إلي 

 (بوابة االهرام) مليون دوالر 595تعديل ثالث اتفاقيات التزام بترولية سارية باستثمارات تبلغ نحو 

بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في  ثالث اتفاقيات التزام بترولية ساريةعلى مشروعات تعديل  وافق مجلس الوزراء

التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أيوك برودكشن بي في" اإليطالية، وشركة "بي بي مصر" اإلنجليزية، لتعديل 

 .منطقة رأس البر البحريةومنطقة التمساح البحرية و لاتفاقية االلتزام للبحث عن البترول واستغالله في منطقة دلتا الني

 (بوابة االهرام) بالغات فى أسبوع 4حرب البالغات الكاذبة ضد مصر للطيران.. 

ا على متن طائراتها، فى محاولة للتأثير تواجهة مصر للطيران حربا شرسة من البالغات الكاذبة أو تدوين عبارات تحمل تهديد

عليها اقتصاديا، بعد التدعيم الشعبى، للشركة الوطنية من جانب المصريين والعرب بعد حادث الطائرة المصرية، فى رحلتها 

 من شارل ديجول، وسقوطها الغامض بالحدود المصرية.

  (الوطن) مرة 2.9 تغطية المرحلة الثانية الكتتاب زيادة رأس مال "المصري الخليجي"

مرة، وأضاف البنك  2.9قال البنك "المصري الخليجي"، إن نسبة تغطية االكتتاب بالمرحلة الثانية من أسهم زيادة رأس المال بلغت 

تغطية االكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر بلغت وكانت نسبة  .%04.41في بيان للبورصة أن نسبة التخصيص بلغت 

 . بالمرحلة األولى 92.36%

 (الشروق) «شروق»اإليطالية تعتزم زيادة أعماق الحفر فى خامس آبار « إينى»

، «جاساي»تقدمت شركة اينى اإليطالية، بالخطة الخاصة بحفر البئر الخامس فى حقل شروق، للشركة القابضة للغازات الطبيعية 

وبحسب المصدر، فإن الشركة قررت زيادة أعماق عمليات الحفر فى البئر  والتى تتضمن زيادة أعماق الحفر قبل نهاية الشهر الحالى

 .%61طبقات حاملة لكميات إضافية من الغاز الطبيعى وهو ما سيزيد من احتياطات الحقل بنحو الخامسة، لتصل إلى 

 (الشروق) مصدر مسئول: الحكومة ستتراجع عن خفض سعر الغاز لمصانع الحديد

دوالر للمليون وحدة حرارية  4.5دوالرات إلى  2ستتراجع الحكومة عن قرار خفض سعر الغاز الطبيعى لمصانع الحديد والصلب من 

لب سيكلف قد أعلن أن خفض أسعار الغاز لصناعة الحديد والص وكان وزير التجارة والصناعة طارق قابيلوفقا لمصدر حكومى 

 .ستيرااالالتى تنفقها المصانع فى  مليار دوالر من العملة الصعبة 0.0لكنه يوفر » مليار جنيه 0.6الحكومة 

http://akhbarelyom.com/article/575843edf2b4d5c11bd621a6/75-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-13-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-1465402349
http://akhbarelyom.com/article/575843edf2b4d5c11bd621a6/75-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-13-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-1465402349
http://gate.ahram.org.eg/News/1057261.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1057261.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1057285.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1057285.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1057349.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1057349.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/1218762
http://www.elwatannews.com/news/details/1218762
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08062016&id=da165460-7de9-431e-9cd0-7d1846858fa8
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08062016&id=da165460-7de9-431e-9cd0-7d1846858fa8
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08062016&id=84811caa-5471-47b9-860e-02396ca16c8b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08062016&id=84811caa-5471-47b9-860e-02396ca16c8b
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 (البوابه نيوز) الحكومة تمنع تصدير األرز بشكل نهائي لمواجهة نقص المياه

أنه سيتم وقف تصدير األرز نهائًيا، وليس مؤقًتا ووضع غرامات تبديد  أكد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى

وأضاف الوزير أنه سيتم منح  مياه على المزارعين المخالفين لزراعات األرز لمواجهة أزمة نقص المياه والحفاظ عليها من الهدر

 .حوافز للمزارعين فى حالة زراعتهم محاصيل أقل استهالًكا للمياه

 (البوابه نيوز) معدل ارتفاع التضخم في مايو %3.6ء: المركزي لإلحصا

وأرجع الجهاز هذا  %3.6ري خالل مايو الماضي بنسبة أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ارتفاع معدل التضخم الشه

فيما سجل معدل التضخم السنوي  %02.2والخبز وتحديدا األرز الذي ارتفعت أسعاره بنسبة االرتفاع لزيادة أسعار مجموعة الحبوب 

 . 6104هذا االرتفاع في معدل التضخم يعد األكبر منذ شهر يوليو  ويعتبر 6105مقارنة بشهر مايو  %06.9خالل الشهر الماضي 

 (البوابه نيوز) مليارات دوالر من الصين لمشروعات كهربائية 2

مويل مشروعات اتفقت لتمليارات دوالر  ٨لضخ « ساينو شور»مع مؤسسة تأمين الصادرات الصينية  هلكهرباء اتفاقيأبرمت وزارة ا

وكشف مصدر عن توقيع اتفاقية إطارية أخرى مع بنك  عليها القاهرة وبيجين لدى زيارة الرئيس تشيى جين بيج لمصر مؤخًرا

 «.شانج هاي»و « دونج فانج»الصينى كممولين للمشروعات التى ستنفذها شركتا « ICBC»التصدير واالستيراد الصينى وبنك 

 (البوابه نيوز) من المزارع باألوبئة %25االنهيار يهدد صناعة الدواجن.. وإصابة 

من المزارع ألمراض وبائية،  %25تسيطر حالة من القلق على التجار والقائمين على صناعة الدواجن في مصر، خاصة بعد تعرض 

عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة وطالب  إضافة إلى ارتفاع أسعار األمصال واألدوية، ما يهدد بانهيار الصناعة بأكلمها

 .باتحاد الغرف التجارية، بضرورة توفير مستلزمات األعالف وتطوير المزارع المفتوحة 

 (البوابه نيوز) مليار جنيه 0.66المالية: ارتفاع حصيلة ضرائب الخدمات الخاصة إلى 

قرير صادر عن وزارة المالية عن ارتفاع حصيلة ضرائب الخدمات الخاصة في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي كشف ت

 مليون جنيه. 303ماليين جنيه في نفس المدة من العام المالي الماضي، بفارق  912مليار، مقابل  0.66الجاري بقيمة 

 (المصري اليوم) للتسويق والتصدير بروسياإنشاء شركة «: تصديري المفروشات المنزلية»

يخطط المجلس التصديري للمفروشات المنزلية ، برئاسة المهندس سعيد أحمد، إلنشاء شركة متخصصة في التسويق والتصدير 

لمجلس من سجاد وبطاطين ومفروشات، لزيادة الصادرات المصرية للسوق بروسيا، على أن تسهم في رأسمالها جميع قطاعات ا

 .بفتح مكاتب وتأجير مخازن لتوفير المنتجات المصرية في أسرع وقت للمستورد الروسي الروسية

 (أصوات مصريه) توقيع عقد إنشاء جزء جديد من الخط الثالث للمترو

وقعت الهيئة القومية لألنفاق مع شركتي المقاولون العرب وأوراسكوم لإلنشاءات عقد انشاء الجزء الثاني من المرحلة الرابعة 

مليار جنيه يتم  5.9 وقال بيان من مجلس الوزراء اليوم إن قيمة العقد تقدر بحوالى من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى

 .سنوات 2شهرا بدال من  34أنه سيتم تنفيذ المشروع خالل فترة و تمويلها بالكامل من موازنة الدولة

 (ات مصريهأصو)القانون "الوزراء" يوافق علي مشروع قانون بتغليظ العقوبة على نشاط العمالت خارج 

وافق مجلس الوزراء خالل اجتماعه على مشروع قانون بتغليظ العقوبة على نشاط العمالت األجنبية خارج البنوك والقنوات 

في مارس الماضي، ليصل الدوالر في البنوك إلى  %04وخفض البنك المركزي سعر صرف الجنيه في مواجهة الدوالر بنحو  الشرعية

 جنيها في السوق الموازي. 00ليا سعر جنيه، لكنه يتجاوز حا 2.22

http://www.albawabhnews.com/1973468
http://www.albawabhnews.com/1973468
http://www.albawabhnews.com/1973539
http://www.albawabhnews.com/1973539
http://www.albawabhnews.com/1973329
http://www.albawabhnews.com/1973329
http://www.albawabhnews.com/1973070
http://www.albawabhnews.com/1973070
http://www.albawabhnews.com/1972148
http://www.albawabhnews.com/1972148
http://www.almasryalyoum.com/news/details/961567
http://www.almasryalyoum.com/news/details/961567
http://www.aswatmasriya.com/news/details/63517
http://www.aswatmasriya.com/news/details/63517
http://www.aswatmasriya.com/news/details/63524
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 (رصد) من الكتلة العمرانية في مصر %32.2"اإلحصاء": العشوائيات تمثل 

 مساحةكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، في دراسة عن "تطوير وتنمية المناطق العشوائية في مصر"، أن إجمالي 

 662من الكتلة العمرانية لمدن الجمهورية، وتنتشر المناطق العشوائية في  %32.2ألف فدان تمثل  021.2المناطق العشوائية 

 .مدينة 634مدينة بجميع محافظات الجمهورية من إجمالي 
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 المحور الرابع

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-0

 (الوطن) في قنا النقطاع التيار الكهربائي عن "ساحل نجع حمادي"احتجاجات 

على استمرار قطع التيار الكهربائي، حيث تجمهروا أمام  احتج العشرات من أبناء منطقة الساحل بمدينة نجع حمادي في قنا

وأوضح المحتجون، أن المنطقة تعاني من قطع التيار الكهربائي  للمطالبة بحل مشكلة انقطاع التيارهندسة كهرباء الشمال، 

 .أيام بشكل مستمر، ما أدى إلى حالة من الغضب بين المواطنين خصوًصا مع دخول شهر رمضان 4منذ 

 (الوطن) استمرار إضراب العاملين بالنقل الداخلي في دمنهور إلقالة المدير التنفيذي للمشروع

واصل العاملون بمشروع النقل الداخلي بدمنهور، لليوم الثاني على التوالي، إضرابهم المفتوح عن العمل؛ للمطالبة بإقالة المدير 

سائقون والمحصلون بالمشروع، عن العمل على سيارات وامتنع ال التنفيذي للمشروع، الذي انتهى تعاقده مع المشروع منذ شهر

 مؤكدين استمرار إضرابهم حتى يتم االستجابة لمطالبهم. النقل الداخلي

 

 قضايا المجتمع-6

 التعليم

 (بوابة االخبار) «أنا برة مصر«: »شاومينج»ثاني رسالة ألدمن صفحة 

في ثاني رسالة بعد عودة الصفحة على "فيسبوك": "مرة أخرى بيصعبوا  قال أدمن صفحة "شاومينج" بيغشش ثانوية عامة

ونفسي  ومصر وحشتني اوي مصر.عليا واهلل الناس اللي بيقبضوا عليهم ويقولوا إنهم شاومينج، شاومينج مش موجود في 

 وال تموت". تنتشر.والفكرة  فكرة.لكن هنا ما فيش حاجة تخوفني، شاومينج  اخاف.انزلها، يمكن لو كنت في بلدي كنت 

 (البوابه نيوز) وإحالة أستاذ المادة للتحقيق "."تيران" مصرية في امتحان "هندسة اإلسكندرية

، تم اإلعالن عن مشروع عمالق لربط 6102نص السؤال المثير للجدل: "في القمة المصرية السعودية التي عقدت في أبريل جاء 

دولتين عن طريق جسر يمر أعلى مضيق تيران للربط بين مدينة شرم الشيخ وجزيرة تيران المصرية، ومنها إلى أراضي المملكة.. 

 مشروع".ناقش البدائل األربعة المتاحة لهذا ال

 

 اإلعالم

 (العربي الجديد) يوتيوب يحذف أغنية هاني شاكر "رمضان كريم يا حلب"

حذف موقع "يوتيوب" األغنية التي أطلقها نهاية مايو الماضي، المطرب ونقيب الموسيقيين المصريين، هاني شاكر، والتي كانت 

طات مملوكة لها، في بعنوان "رمضان كريم يا حلب"، استجابًة لشكوى من شركة إنتاج سورية، اعترضت فيها على استخدام لق

 األغنية المصورة.

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1218514
http://www.elwatannews.com/news/details/1218514
http://www.elwatannews.com/news/details/1217738
http://www.elwatannews.com/news/details/1217738
http://akhbarelyom.com/article/5758cb8ce9669f681e47fc38/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%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-%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-1465437068
http://akhbarelyom.com/article/5758cb8ce9669f681e47fc38/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%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-%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-1465437068
http://www.albawabhnews.com/1972170
http://www.albawabhnews.com/1972170
https://www.alaraby.co.uk/miscellaneous/2016/6/8/%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://www.alaraby.co.uk/miscellaneous/2016/6/8/%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%84%D8%A8
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 الصحه

 (الوطن) «ليس لها مثيل» 39دواء منها  649اختفاء «: الصحة»

صنفًا ليس له مثيل  39صنفًا، بينها  649كشفت إدارة الصيدلة التابعة لوزارة الصحة والسكان عن أن قائمة نواقص الدواء بلغت 

فى الصيدليات، ألمراض الكبد وضغط الدم المرتفع والسكر والذبحة الصدرية واألمراض النفسية وأمراض الجهاز الهضمى وعالج 

 انع للحمل.تجلط الدم والتئام الجروح ومو

 

 السياحه

 (الشروق) دول عربية للترويج لمصر 5وزير السياحة يزور 

عربية هي السعودية، والبحرين، واإلمارات، والكويت،  دول 5يبدأ يحيى راشد وزير السياحة، خالل األيام القليلة المقبلة، جولة في 

أن الزيارة المرتقبة للوزير « محمود»وأضاف  «الشروق»واألردن، وفقا لما ذكره سامي محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة لـ

 سيشارك فيها وفد يضم عدد من ممثلي شركات السياحة، وبعض أعضاء اتحاد الغرف السياحية.

  

 التالنقل والمواص

 (ابة االخباربو) استئناف حركة قطارات الوجه القبلي

أنه تم استئناف الحركة بعد ساعة من وقوع الحادث نتيجة تعطلها أثناء  هيئة السكة الحدي رئيس شوشةقال المهندس مدحت  

تخزين قطار البضائع مشحون بازلت على سكة النفادى بمحطة ناصر بالقرب من مدينة بنى سويف نتيجة سقوط الجرار وخلفه 

 كانت قد تسببت فى تعطيل حركة مسير القطارات على خط القاهرة السد العالى. والتى عربات، 3عدد 

 

 قباطاأل

  (بوابة االخبار) «العذراء»أكثر من مليون زائر ينتظرون حمامة السالم ترفر على 

احتفاالت رحلة العائلة المقدسة تشهد تجمع األحبة في رحاب ساحة الكنيسة بين التهليل والفرح، بحضور أكثر من مليون زائر 

 على أرض جبل الطير بمركز سمالوط يعلنون التحدي لإلرهاب ويرسلون رسائل الحب والسالم بين أطياف الشعب لكل العالم.

 (الوطن) شرق كندا تواضروس يستقبل مجموعة من شباب أقباط

استقبل تواضروس الثاني بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ببيت الكرمة بكنج مريوط، اليوم، مجموعة من شباب 

س األسقف العام لإليبارشية واثنين من كهنتها، القس افق تواضروس األنبا أكليمندور إيبارشية أوتاوا ومونتريال وشرق كندا

 مايكل تودري والقس ماركوس عبدالمسيح.

 (اليوم السابع) يونيو 00أساقفة جدد ينضمون للمجمع المقدس للكنيسة  5 باألسماء.

حصل "اليوم الساب"ع، على نص رسالة األنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس لآلباء األساقفة أعضاء المجمع، إلخبارهم 

ترقية( بيد البابا تواضروس الثانى بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء باألساقفة الجدد المرشحين للسيامة )ال

 .من يونيو بكنيسة السيدة العذراء بالزيتون 00السبت الموافق 

http://www.elwatannews.com/news/details/1217290
http://www.elwatannews.com/news/details/1217290
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08062016&id=902ded3b-0bab-46d2-98dc-991a2f567829
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08062016&id=902ded3b-0bab-46d2-98dc-991a2f567829
http://akhbarelyom.com/article/5758ad5698fa0b660d21bcd3/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A-1465429334
http://akhbarelyom.com/article/5758b1cc98fa0b8d10a3904b/%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A1-1465430476
http://akhbarelyom.com/article/5758b1cc98fa0b8d10a3904b/%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A1-1465430476
http://www.elwatannews.com/news/details/1218458
http://www.elwatannews.com/news/details/1218458
https://www.youm7.com/story/2016/6/8/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-5-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%8A%D9%86%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-11-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88/2754032
https://www.youm7.com/story/2016/6/8/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-5-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%8A%D9%86%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-11-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88/2754032
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 أخرى

 (جريدة االهرام) مجهول يغلق محابس مياه الشرب إلثارة المواطنين بمدينة كوم أمبو

اء دساعة على تشغيل فالتر تنقيه الهواء بمصانع السكر بمدينة كوم امبو وفرحة االهالى بالقضاء على السحابة السو 64لم تمر 

مجهول بغلق المحابس الرئيسية لخطوط مياه الشرب عن المدينه طوال النهار مما أدى الى تضرر  المصنع، قامالناتجة عن 

 الزراعى.المواطنين وقيام مجموعة من األهالى بقطع طريق اسوان / القاهرة 

 (البوابه نيوز) أزمة بسبب نقص مياه الشرب بالغردقة

تعاني مدينة الغردقة من أزمة نقص مياه الشرب في عدد كبير من األحياء والشوارع المهمة بها، وذلك على الرغم إعالن شركة 

 مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر األحمر عن االنتهاء من إصالح خط الكريمات منذ أكثر من أسبوعين و إعادة ضخ المياه الى

 مدينتي الغردقة ورأس غارب.

 (مصر العربيه) أيام 4بوالق الدكرور دون مياه منذ  والصيام.رغم الحر 

أيام، ومع بدء شهر رمضان تتضاعف معاناة األهالي، الحتياجهم الشديد للمياة خاصة مع  4ور، تعيش دون مياة لمدة بوالق الدكر

 شارع ترعة زنين لـ "مصر العربية"وقال شريف السيد الشامي أحد السكان ب بدء موجة شديدة الحرارة يعاني منها الشعب المصري

 أيام وتأتي ساعتين فقط في اليوم الواحد، وسط معاناة صعبة من األهالي. 4إن َّ المياه تنقطع بطريقة منذ 

 (رصد) ألف بطاقة تموين بسوهاج دون أسباب واضحة 021وقف التعامل مع 

اتهم التموينية من الخبز والسلع الغذائية من المنافذ والجمعيات فوجئ العديد من أهالي محافظة سوهاج، بوقف صرف مستحق

االستهالكية والتي كانت مقررة خالل شهر رمضان الجاري؛ وذلك بعد وقف بطاقاتهم من قبل وزارة التموين وشركة سمارت 

 للبطاقات الذكية.
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http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/1097125-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D9%88%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%86-4-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85
http://rassd.com/188220.htm
http://rassd.com/188220.htm
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األمنية: األخبار 

 (اليوم السابع) بعد سقوط خلية اإلسكندرية تعرف على أسباب الحرائق فى المحافظة

درية اليوم ضبطها، عن أسباب الحرائق المتكررة فى المحافظة دون العثور كشفت اعترافات الخلية التى أعلنت مديرية أمن اإلسكن

إشعال الحرائق، وهي  وقال المتهمون فى اعترافاتهم، إنهم بدأوا فى استخدام لمبات "التنجستين" فى .على بقايا عبوات ناسفة

  .قادرة على تفجير أتوبيسات النقل العام دون حدوث الصوت الذي ينتج عن القنبلة، ويظهر األمر وكأنه ليس عمال إرهابيا

 

 (اليوم السابع) طائرة مصر للطيران تغادر بكين بعد تأخير إقالعها على خلفية بالغ كاذب

غادرت طائرة مصر للطيران مطار بكين الدولى متجهة إلى القاهرة، متأخرة عن موعد إقالعها المحدد بحوالى أربعة ساعات ونصف 

ها من القاهرة إلى بكين والهبوط اضطراريا فى وذلك بسبب بالغ كاذب بوجود تهديد أمنى على متنها اضطرها لقطع رحلة قدوم

  .أوزبكستان

  

 (اليوم السابع) تبادل إطالق نار بين قوة أمنية وتشكيل عصابي للسرقة باإلكراه فى الجيزة

شهد الطريق الدائرى بالهرم تبادال إلطالق الرصاص بين تشكيل عصابي وبين قوة أمنية ما أسفر عن إصابة أحد المتهمين. 

وكشفت التحريات األولية عن أن المتهمين أطلقوا الرصاص على عامل أثناء سرقته باإلكراه ما أسفر عن مقتله، وتمكن رجال 

  .النيابة للتحقيقالمباحث من ضبط أحد المتهمين وأخطرت 

  

 (الشروقومصادر أمنية: إجراءات مشددة في المنطقة )« األهرامات»يهدد بتدمير « داعش»

، األربعاء، مقطع فيديو دعائى جديدا لهدم أحد المعابد األثرية فى العراق، هدد خالله بنسف اإلرهابى« داعش»نشر تنظيم 

األهرامات المصرية.من جهته، أعلن مصدر فى وزارة الداخلية، عن تعزيز قوات األمن من تواجدها فى المناطق السياحية، 

 ن الهامة.، إضافة إلى فرض كردون أمنى، حول األماك«األهرامات»وخصوصا منطقة 

 

 -محاكم ونيابات: 

 (بوابة األهرامألف جنيه التهامه بسب وقذف "أبو العينين" ) 65تأييد تغريم عبد الحليم قنديل 

تحرير جريدة صوت األمة، وصحفي قضت محكمة جنح مستأنف الدقي، بقبول االستئناف المقدم من عبد الحليم قنديل، رئيس 

ألف جنيه في الدعويين المقامتين من رجل األعمال محمد أبو العنين  05آالف جنيه، و 01بالجريدة، على حكم تغريمهما بمبلغ 

 يتهمهما بسبه وقذفه، شكاًل، وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف.

 

 

https://www.youm7.com/story/2016/6/9/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%81%D9%89/2754418
https://www.youm7.com/story/2016/6/9/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%81%D9%89/2754418
https://www.youm7.com/story/2016/6/9/%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%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A7/2754114
https://www.youm7.com/story/2016/6/9/%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%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A7/2754114
https://www.youm7.com/story/2016/6/8/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%81/2754068
https://www.youm7.com/story/2016/6/8/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%81/2754068
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08062016&id=a7057b07-a6de-4bf5-a96f-2f2ef5510487
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08062016&id=a7057b07-a6de-4bf5-a96f-2f2ef5510487
http://gate.ahram.org.eg/News/1057198.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1057198.aspx
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 (بوابة األهرامالبحر األعظم" )قبول طلب محمد بديع برد رئيس المحكمة في قضية "أحداث 

قضت محكمة استئناف القاهرة، بقبول طلب رد محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى، التى تنظر محاكمة محمد 

 البحر األعظم" وتنحيه عن نظر القضية. بديع مرشد اإلخوان فى قضية"احداث

 

 (بوابة األهرامسنوات والغرامة لمسئول بأحد البنوك الكبرى وآخرين ) 5السجن المشدد 

 5,2نوك الكبرى وتغريمه مبلغ سنوات والغرامة لمسئول استعالم بأحد الب 5حكمت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 

( عميال على قروض شخصية من البنك بموجب 32مليون جنيه ورد مبلغ مساو والعزل من الوظيفة.حيث قام بتسهيل حصول )

 مستندات مصطنعة منسوب صدورها لبعض جهات الدولة.

 

 (بوابة األخبار) الغردقة ثان شرطة قسم مباحث على التعدي واقعة في المتهمين براءة

أشقاء وجارهم من تهمة التعدي على ضباط وأمناء قسم  4قضت محكمة جنح الغردقة، برئاسة المستشار محمد عتمان، ببراءة 

 شرطة ثان الغردقة.

 

 (بوابة األخبارأحداث المطرية" )“براءة متهم وإحالة حدثين لمحكمة الطفل بـ 

ن"حدث"، لمحكمة الطفل، فى اتهامهم، بإثارة الشغب وقطع الطريق آخري 6قضت محكمة جنح المطرية، ببراءة متهم وإحالة 

 وخرق قانون التظاهر بمنطقة المطرية.

 

 (الشروق) بسكينالتحقيق مع أمين شرطة باإلسماعيلية تعدى على بائع خبز 

بعد نشوب خالف بينهما على توزيع  بدأت نيابة القنطرة شرق باإلسماعيلية، التحقيق مع أمين شرطة لتعديه على بائع خبز

 الخبز تطور إلى تعدي بالضرب، مما أسفر عن إصابة البائع بجروح قطعية في اليد.

 

 (الشروق) عمليات إرهابية باإلسكندرية 01بتهمة ارتكاب  إخوانيا 03حبس 

على ذمة التحقيقات، التهامهم  يوما احتياطيا 05من المنتمين لإلخوان،  03أمرت النيابة العامة في اإلسكندرية، األربعاء، بحبس 

 عمليات إرهابية بالمحافظة. 01بارتكاب 

 

 -اعتقاالت: 

 (بوابة األخبارضبط أحد مؤسسي صفحة شاومينج بيغشش الثانوية العامة بالمنوفية )

ضبطت مباحث قويسنا بالمنوفية، أحد مؤسسي صفحة شاومينج بيغش الثانوية العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت 

 نيابة لمباشرة التحقيقات. ال

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1057148.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1057148.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1057053.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1057053.aspx
http://akhbarelyom.com/article/5758212b1c7873a316de4710/%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-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9-1465393451
http://akhbarelyom.com/article/5758212b1c7873a316de4710/%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-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9-1465393451
http://akhbarelyom.com/article/5757f71d1c7873f60389114c/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%A8%D9%80%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1465382685
http://akhbarelyom.com/article/5757f71d1c7873f60389114c/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%A8%D9%80%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1465382685
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08062016&id=30851c7e-d77b-4e62-9ea1-828c956f2b2b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08062016&id=30851c7e-d77b-4e62-9ea1-828c956f2b2b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08062016&id=14c569b6-7bfd-4118-bc29-3073b7cd99d8
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08062016&id=14c569b6-7bfd-4118-bc29-3073b7cd99d8
http://akhbarelyom.com/article/57582fae1b78733d1ebb5cbd/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%8A-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D9%8A%D8%BA%D8%B4%D8%B4-%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-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-1465397166
http://akhbarelyom.com/article/57582fae1b78733d1ebb5cbd/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%8A-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D9%8A%D8%BA%D8%B4%D8%B4-%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-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-1465397166
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 المحور السادس

 تطورات المشهد العسكري

 

 )األهرام( القوات المسلحة بمراقبة وإزالة التعديات على جانبى الشبكة القومية للطرق يكلفسيسي ال

لسنة  633رقم  القائد االعلى للقوات المسلحة توجيهاته بتكليف القوات المسلحة بموجب القرار الجمهورىكونه أصدر السيسى 

كم من جانبى الشبكة القومية للطرق وإزالة جميع  6لتكون الجهة المسئولة عن مراقبة األراضى التى تقع على مسافة  6102

، 6102مايو  62كانت مصدقا عليها من االجهزة المعنية للدولة قبل صدور القرار الجمهورى فى  إذاالتعديات المقامة عليها اال 

 .صة امام أجهزة الدولة المختصة إلقامة عدد من المشروعات التنموية عليهاوذلك إلتاحة الفر

 

 )بوابة األخبار( انتهى الدولة أراضي على التعدي زمن: تحذر المسلحة القوات

أشارت القوات المسلحة إلى ان التشكيالت التعبوية البرية فى الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية قد تم إبالغها رسميا بقرار 

طريق الخاصة  60د تم البدء فعليا فى عمليات اإلزالة على كل األراضى المملوكة للدولة فى نطاق الــ وق المذكور،السيسى 

وأوضحت أن زمن التعدى على أراضى الدولة والحصول عليها من خالل بعض الطرق غير القانونية ودفع  .للطرقبالشبكة القومية 

 .ى وانتهىالمالليم فيها والحصول على الماليين من ورائها قد ول

 

 )األهرام(اإلفطار مع مقاتلى الجيش الثانى الميدانى  يتناوال وحجازي صبحي

الضباط والصف والصناع العسكريين والجنود من مقاتلى الجيش ومحمود حجازي رئيس األركان وزير الدفاع  صبحيشارك صدقى 

وعددا من طلبة كلية الضباط االحتياط ومعهد ضباط الصف المعلمين وجبة االفطار فى ثانى ايام شهر رمضان  الثانى الميدانى

المستمرة مع رجال القوات المسلحة والوقوف على الحالة المعنوية والقتالية للمقاتلين وتوحيد  ملقاءاته إطاريأتى فى  والذي

 القومى.ترتبط بالقوات المسلحة ودورها فى حماية االمن المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التى 

 

 )المصري اليوم(صيص أراض صحراوية لوزارة الدفاع السيسي يقرر تخ

صيص أراض صحراوية لوزارة الدفاع، بشأن تخ 6102لسنة  633نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الخميس، القرار رقم 

 6102نيو يو 9لجريدة الرسمية ا وفيما يلي نص القرار: ن المناطق االستراتيجية العسكريةواعتبارها م

 )المصري اليوم( مباحثات مصرية سعودية لبحث فرص االستثمار في الموانىء البرية

بحث اللواء فؤاد عثمان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، ومحمد حيزان، الملحق االقتصادي للسفارة 

وبحسب بيان صحفي، صرح عثمان بأن اللقاء تم في إطار توجهات  المتاحة في الهيئة. ستثماريةالالسعودية بالقاهرة، فرص ا

 مصر.العرب، وخاصة في مجال الموانئ البرية والمناطق اللوجيستية في  عبفتح استثمارات مالحكومة المصرية 
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 )المصري اليوم( 6106لسنة  04استثناء المنطقة االقتصادية بسيناء من أحكام القانون 

الجريدة . 6106لسنة  04الخميس، قراًرا جمهورًيا باستثناء المنطقة االقتصادية بشبه جزيرة سيناء من قانون رقم  السيسي،أصدر 

 الرسمية الخميس

 

ة )موقع وزار لصائمين بكافة محافظات الجمهوريةمائدة رمضانية إلفطار ا 030القوات المسلحة تشارك بـ 

 الدفاع المصرية(

مائدة رمضانية مطورة موزعة على المناطق األكثر احتياًجا بكافة محافظات  030وزير الدفاع على إقامة  صبحيصدق صدقى 

 .بة تقدم للصائمين طوال شهر رمضانألف وجبة معل 292الجمهورية بطاقة 
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