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 األولالمحور 

 تطورات السياسة الخارجية

 

 )بوابة األهرام( شكري: الشروط الموضوعة لقطر من قبل الدول األربع ضرورية وحتمية لحماية أمننا القومي

أكد وزير الخارجية سامح شكري ، أن الشروط التي وضعت بالنسبة لقطر هي من وجهة نظر الدول األربع مصر والسعودية والبحرين 

 واالمارات ضرورية وحتمية حتى يتم حماية أمنها القومي.

 

 )بوابة األهرام(شكري: ما كان ألحد أن يتنازل عن تيران وصنافير إذا كانت أرًضا مصرية 

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن جزيرتي تيران وصنافير إذا كانت أرًضا مصرية ما كان ألحد ان يتنازل عنها ولكن من البداية هي 

 في الخطابات. ٠٩٩١أرض لها وضع قانوني أقرت به مصر في سنة 

 

 )بوابة األهرام( لنائب الرئيس العراقي دعم مصر لوحدة بالده وعدم التدخل في شئونها الداخلية "شكري" يؤكد

يه وعدم أبلغ سامح شكري وزير الخارجية الدكتور إياد عالوي نائب الرئيس العراقي، دعم مصر الكامل لوحدة العراق وسالمة أراض

 التدخل في شئونه الداخلية، وذلك خالل لقاء الوزير في إطار زيارة عالوي الرسمية الحالية للقاهرة.

 

 )اليوم السابع( سامح شكرى: المصريون فرضوا على العالم بكل إصرار وعزيمة احترام إرادتهم

يونيو أمام العالم وهذا بفضل المصريين، مضيًفا:  01قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن مصر تعدت فكرة إثبات شرعية 

 ه وعزيمته استطاع أن يفرض على العالم احترام إرادته"."الشعب المصرى بإصرار

 

 )الشروق( «إفطار الخارجية»يلتقي رؤساء تحرير صحف وإعالميين في « شكري»

يوم األربعاء حفل إفطار بمقر الوزارة على شرف السادة رؤساء تحرير الصحف المصرية ووكالة ح شكرى أقام وزير الخارجية سام

أنباء الشرق األوسط وكبار المفكرين والكتاب، ورئيس المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم مكرم محمد أحمد ورئيس الهيئة الوطنية 

 للصحافة كرم جبر.

 

 )بوابة األهرام( لنزع األلغام من أراضيهامصر تجدد الدعوة للتعاون الدولي 

جددت مصر ضرورة التعاون الدولي لنزع األلغام والمتفجرات األرضية من مخلفات الحروب العالمية، محذرة من آثارها على حياة 

مليون لغم وأجسام أخرى من مخلفات الحرب العالمية  77منها لوجود أكثر من المواطنين بها، كونها إحدى الدول التي تعاني 

 .جاء ذلك خالل مشاركة مصر في جلسة اإلحاطة التي عقدها مجلس األمن حول خطر األلغام األرضية والمتفجرات الثانية.
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 )اليوم السابع( أيام بصفته مندوبا بالجامعة العربية 8سفير قطر يعود للقاهرة بعد مغادرتها بـ

وصل مطار القاهرة الدولى صباح اليوم، سيف بن مقدم البوعينين، سفير قطر بالقاهرة، قادًما من العاصمة القطرية الدوحة 

أيام من مغادرة مصر تنفيذا لقرار  8ا لقطر لدى جامعة الدول العربية، وذلك بعد عن طريق الكويت، لممارسة مهام عمله مندوًب

 الخارجية بقطع العالقات مع قطر.

 

 )رصد( يعقد األمور ومنهم قيادات بحكومات بالدهم« إرهابية»واشنطن:تصنيف اإلخوان 

ريكس تيلرسون إن تصنيف جماعة اإلخوان المسلمين كتنظيم بأكمله على الئحة اإلرهاب سيعّقد قال وزير الخارجية األميركي 

 األمور. وأضاف أن اإلخوان ُقّسموا إلى مجموعات عدة وجزًءا منهم يحتّلون مواقع رسمية في بلدانهم.

 

 )مصرالعربية( شينخوا: في هذه الحالة..  يرفرف العلم السعودي على تيران وصنافير

من خطوات لرفع العلم السعودي على جزيرتي تيران قالت وكالة شينخوا الصينية إن التحليالت القانونية تشير إلى أن ما تبقى 

وصنافير  هو تصديق السيسي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي مررها البرلمان األربعاء، الفتة إلى ضرورة موافقة 

 المحكمة الدستورية العليا عليها.

 

 )مصرالعربية( فرانس إنفو عن تيران وصنافير: جزيرتان.. ثمن المصالحة مع السعودية

والمملكة العربية السعودية، والخاص بجزيرتي تيران وافق مجلس النواب على اتفاق ترسيم الحدود، المثير للجدل، بين مصر 

كان هذا ملخص تقرير نشره موقع "جيوبوليس  وصنافير، وهو اإلجراء الذي يشكل جزءا من التقارب بين القاهرة والرياض.

 .حدود التي أبرمتها مصر والسعوديةفرانس تي في إنفو" على تصويت البرلمان المصري على اتفاقية ترسيم ال

 

 )مصرالعربية( الثورة« أسلحة»فة فرنسية: السيسي يهاجم صحي

من  المصريةفي خالل ثالثة أشهر فقط اتخذ السيسي قراران كانا بمثابة رسالة قوية لمن كان لهم دور فعال ورئيسي في الثورات 

تحت هذه الكلمات نشرت صحيفة "لومانيتيه" الفرنسية تقريرا حول حجب عدد من المواقع اإللكترونية  .7110وحتى  7111عام 

 يناير، التي أطاحت بنظام حسني مبارك. 75في مصر والتي كان لها دور في ثورة 

 

 

 )مصرالعربية( السيسي تيران وصنافير نقطة تحول ضد« سعودة »خالد داوود ألسوشيتد برس : 

وقطاع  كبير من المجتمع، إنها نقطة تحول في  السيسي الطريقة سيخلق صدعا عميقا بين "التصديق على االتفاقية بهذه

جاء ذلك في سياق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس عن خالد داوود رئيس حزب الدستور تعليقا على تمرير  عالقتنا مع السيسي".

 .تي تيران والصنافير إلى السعوديةمجلس النواب اتفاقية تسليم جزير
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7112يونيو   51  مرصد اإلعالم المصري       3   

 

 )مصرالعربية( محلل إسرائيلي: باالتفاق مع مصر وحماس.. دحالن يعيد ترتيب األوضاع في غزة

اقترحت مصر على وفد حركة حماس الذي زار القاهرة مؤخرا برئاسة يحيي السنوار مبادرة جديدة تعيد إدخال محمد دحالن القيادي 

الن في المفصول من حركة فتح لمنظومة اتخاذ القرار الفلسطيني. إذا ما وافقت حماس على المبادرة فسوف يعزز ذلك دح

هذا ما خلص إليه "يوني بن مناحيم" المحلل  المعركة التي ينوي خوضها لخالفة خصمه اللدود الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

العبري تحت عنوان "دحالن يعود ” 1يونيو على موقع "نيوز 11اإلسرائيلي للشئون العربية في مقاله المنشور اليوم األربعاء 

 ية".للساحة السياسية الفلسطين
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -الرئاسة المصرية: 

 (بوابة األهرامر )السيسي يفاجئ أحد األكمنة األمنية بالقاهرة بالزيارة وقت اإلفطا

وتفقد القوة األمنية وصافح الضباط واألمناء والجنود وتناول  بالقاهرة بالزيارة وقت اإلفطار. فاجأ السيسي أحد األكمنة األمنية

 معهم وجبة اإلفطار.

 

 (رامبوابة األه)"السيسي" يجتمع برئيس الوزراء ووزير المالية الستعراض إجراءات خفض عجز الموازنة 

وصرح السفير عالء يوسف  اجتمع السيسي، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المالية.

 الُمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن االجتماع جاء في إطار المتابعة الدورية لألداء االقتصادي والمالي.

 

 (بوابة األهرام) للعراق في جهوده لمكافحة اإلرهابالسيسي يستقبل إياد عالوي ويؤكد دعم مصر 

وذكر السفير عالء  استقبل السيسي، إياد عالوي نائب رئيس الجمهورية العراقي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

 .عزيزها لمصلحة الشعبين الشقيقينالتعاون المشترك وسبل تيوسف، أن اللقاء تطرق إلى عدد من مجاالت 

 

 (الوطن) السيسي يعين محافظي بني سويف والفيوم السابقين رئيسين لمحكمتين

بتعيين محافظي بني سويف والفيوم السابقين في ، 7112لسنة  752نشرت الجريدة الرسمية، منذ قليل، قرار السيسي رقم 

 01جاء ذلك بناًء على موافقة مجلس القضاء األعلى بجلسته المعقودة بتاريخ  .محكمتي شبين الكوم، وكفر الشيخ االبتدائية

 .السيسيأبريل الماضي، وما عرضه المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، على 

 

 (الوطن) قامة محطة توليد كهرباء بـ"حق االنتفاع"فدانا بقنا إل 001السيسي يخصص 

فدانا من األراضي المملوكة للدولة  001، بتخصيص مساحة 7112لسنة  750نشرت الجريدة الرسمية، منذ قليل، قرارا السيسي رقم 

وتضمن القرار أن تستخدم الوزارة األرض  .بمحافظة قنا لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددةملكية خاصة بناحية الطويرات 

 .في إنشاء محطة توليد كهرباء حرارية بنظام حق االنتفاع، على أن يتم التخصيص بدون مقابل

 

 (اليوم السابع) بعد موافقة "القضاء األعلى".. السيسي يفصل معاون نيابة من عمله

ونشرت الجريدة  من عمله بالنيابة بغير الطريق التأديبي. 7111قرر السيسي، فصل باهر شحاتة، معاون النيابة العامة دفعة 

أبريل  71، بعد موافقة مجلس القضاء األعلى في جلسته المعقودة بتاريخ 7112لسنة  751قرار والذي حمل رقم الالرسمية 

 الماضي، وما عرضه المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، على الرئيس.

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1524464.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1524464.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1524428.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1524387.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1524387.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/2212964
http://www.elwatannews.com/news/details/2212964
http://www.elwatannews.com/news/details/2212937
http://www.elwatannews.com/news/details/2212937
http://www.youm7.com/story/2017/6/15/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9/3284695
http://www.youm7.com/story/2017/6/15/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9/3284695
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 (الوطن) عية"السيسي يقرر إقامة منطقة صناعية بـ"العياط" بإشراف من "التنمية الصنا

فدان من األراضي  1285.25، بإعادة تخصيص مساحة 7112لسنة  751نشرت الجريدة الرسمية، منذ قليل، قرار السيسي رقم 

 الجيزة، لصالح محافظة الجيزة. المملوكة للدولة ملكية خاصة، والكائنة ناحية وصلة جرزا بمركز العياط بمحافظة

 

 (الشروق) السيسي لإلذاعة األلمانية: على المجتمع الدولي الضغط لكبح الدول الممولة لإلرهاب

اإلرهاب ومواجهة الفكر المتطرف يتطلب ضرورة المزيد من التعاون الدولي حتى يمكن القضاء على  أكد السيسي أن التصدي لخطر

وأضاف قائاًل: "أرجو أال نحصر فهمنا عن اإلرهاب في )داعش( فقط ولكن يجب أن نفكر بأن اإلرهاب هو في األساس  هذه اآلفة.

وبين )داعش(؟.. وما الفرق بين )أنصار بيت المقدس( في مصر  فكر متطرف، وأقول ماذا تعتبر )بوكو حرام( وما الفرق بينها

 وبين )داعش(؟، فكل هذه الجماعات صاحبة الفكر المتطرف هي جماعات متشابهة ال تقل في خطورتها عن خطورة داعش".

 

 -الحكومة المصرية: 

 (بوابة األهرام) الحكومة تنفي دعوة شيخ األزهر لزيارة تل أبيب

ترددت في العديد من المواقع اإللكترونية وصفحات التواصل االجتماعي أنباء ُتفيد بتلقي الدكتور أحمد الطيب، شيخ األزهر ، 

وزراء، وقام مركز معلومات مجلس ال سرائيلي.دعوة ممن أسموه "عدد من أئمة المساجد" بتل أبيب لزيارة كيان االحتالل اإل

 .هذا الشأن مجرد شائعات، والتي نفت صحة تلك األنباء تماًما، وأكدت أن كل ما يتردد حول بالتواصل مع مشيخة األزهر

 

 (اليوم السابع) جزيرة مصرية من تطبيق قرار إنشاء محميات طبيعية 12قرار حكومى باستبعاد 

 1292، من تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم 12أصدر شريف إسماعيل، رئيس مجلس النواب، قرارا باستبعاد عدد من الجزر، وعددها 

 الخاص بإنشاء محميات طبيعية. 1228لسنة 

 

 (اليوم السابع) ة األسبوعى لمتابعة الملفات األمنية واالقتصاديةبدء اجتماع الحكوم

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، لمتابعة الملفات األمنية واالقتصادية بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة األسبوعى، برئاسة 

  .كما يناقش االجتماع عددًا من مشروعات القوانين إلقرارها، بجانب متابعة توفير السلع فى رمضان .وتقارير الوزراء المختلفة

 

 (الشروق) اليوم.. إسماعيل يعقد اجتماعا ثالثا لمتابعة توافر أدوية األورام

يعقد شريف إسماعيل رئيس الوزراء، اجتماعه الثالث اليوم، مع وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين ومسئولى عدة جهات 

 ورام.معنية لمتابعة توافر أدوية األ

 

 -البرلمان المصري: 

 (بوابة األهرام) لجنة الدفاع واألمن القومي بـ"النواب" توافق على اتفاقية "تيران وصنافير"

اللجنة برفعها للجنة العامة المنعقدة وقامت  وافقت لجنة الدفاع واألمن القومي في اجتماعها على اتفاقية "تيران وصنافير".

 تمهيًدا لمناقشتها في الجلسة العامة لمجلس النواب.

http://www.elwatannews.com/news/details/2212943
http://www.elwatannews.com/news/details/2212943
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14062017&id=9094417a-ae42-4d85-94f2-78d70124d298
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14062017&id=9094417a-ae42-4d85-94f2-78d70124d298
http://gate.ahram.org.eg/News/1524349.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1524349.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/6/15/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-17-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1/3284731
http://www.youm7.com/story/2017/6/15/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-17-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1/3284731
http://www.youm7.com/story/2017/6/15/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/3284707
http://www.youm7.com/story/2017/6/15/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/3284707
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15062017&id=e02630a6-eeec-45c3-85cd-240208913bcb
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15062017&id=e02630a6-eeec-45c3-85cd-240208913bcb
http://gate.ahram.org.eg/News/1524298.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1524298.aspx
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 (شروقال) مجلس النواب ُيوافق نهائًيا على اتفاقية "تيران وصنافير"

وافق مجلس النواب بشكل نهائي وبأغلبية أعضائه على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، 

موافقة عقب مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنها اللجنة المشتركة من الجاءت  .7119أبريل عام  8الموقعة في القاهرة بتاريخ 

 ي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.لجنة الدفاع واألمن القوم

 

 (الوطن) «الصحة»لـ 11و« التعليم»مليارًا زيادة لـ 71البرلمان يبدأ مناقشات الموازنة االثنين و

، فيما 7118/ 7112الموازنة العامة المقترحة للدولة للعام المالى يناقش مجلس النواب، فى جلسته العامة، االثنين المقبل، 

تنتهى لجنة الخطة والموازنة، منها خالل ساعات، بعد إعداد التقرير النهائى عنها، وانتهت اللجنة من التعديالت التى أجرتها، 

 رو الجارحى، وقيادات الوزارة.بالتوافق مع الحكومة، بعد أن عقدت أكثر من اجتماع لهذا الغرض مع وزير المالية عم

 

 (الوطن) وفد البرلمان بواشنطن يلتقي عضو لجنة تمرير قانون اعتبار اإلخوان إرهابية

وقال عضو الوفد  .د من أعضائهواصل وفد البرلمان المصري الموجود في واشنطن، لقاءاته مع قيادات الكونجرس األمريكي وعد

طارق الخولي إن الوفد التقى النائب جيف فورتنبي عضو اللجنة الفرعية العتمادات العمليات الخارجية التابعة للجنة االعتمادات 

م ظيوأضاف أنَّه بعد قليل يلتقي الوفد النائب بوي جومرت عضو اللجنة القضائية التي مررت قانون تن.بمجلس النواب األمريكي

 .اإلخوان كمنظمة إرهابية في الواليات المتحدة وعدد من النواب بالكونجرس

 

 (الشروق) «تيران وصنافير»يلوح باالستقالة بعد الموافقة على  01-75تكتل 

قال طلعت خليل، عضو مجلس النواب، إن تحويل مضيق تيران إلى ممر دولي بعد تنازل مصر عنها، يعطي الحق للمجتمع الدولي 

والنواب الرافضين لالتفاقية، إلى أن استثمارات شرم الشيخ أصبحت  75/01وأشار خالل مؤتمر تكتل .في عمل قاعدة عسكرية

مهددة في حالة شق إسرائيل قناة جديدة، بعد توقيع االتفاقية، واستنكر النائب  قناة السويس أصبحت»وقال: .في مهب الريح

 .الطرق اإلجرائية التي تمت بها االتفاقية، مؤكدا أن كل الخيارات مفتوحة أمام النواب الرافضين لالتفاقية ومن بينها االستقالة

 

 -األحزاب واالئتالفات: 

 (الوطن) تبعية "تيران وصنافير" للسعودية في مذكرة قانونية.. "النور": ترجح لدينا

أعد حزب النور السلفي مذكرة قانونية بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، أكد خاللها 

 افير" للسعودية.موقفه المؤيد لتبعية جزيرتي "تيران وصن

 

 -نقابات: 

 (بوابة األهرام) اجتماع طارئ لمجلس "الصحفيين" لمناقشة أحداث وقفة "تيران وصنافير" أمام النقابة

الوقفة االحتجاجية التي  لمناقشة أحداث اليومدعا عبدالمحسن سالمة نقيب الصحفيين مجلس النقابة، لعقد اجتماع طارئ، 

 أقيمت على سلم النقابة احتجاًجا على مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية داخل البرلمان.

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14062017&id=e40961b8-ba9b-4a32-82aa-537c63ae4813
http://www.elwatannews.com/news/details/2212031
http://www.elwatannews.com/news/details/2212031
http://www.elwatannews.com/news/details/2212220
http://www.elwatannews.com/news/details/2212220
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14062017&id=511d879d-e6cb-4e03-b4b6-12d13e441b7c
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14062017&id=511d879d-e6cb-4e03-b4b6-12d13e441b7c
http://www.elwatannews.com/news/details/2210876
http://www.elwatannews.com/news/details/2210876
http://gate.ahram.org.eg/News/1524419.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1524419.aspx
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 -سوشيال ميديا: 

 (الشروق) فجأة« تيران وصنافير»أغلق باب مناقشة « عبد العال»أنيسة حسونة: 

بينما أمامه عشرات من طلبات الكلمة منا جميًعا والقاعة ممتلئة عن آخرها، »قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، 

، في إشارة إلى إعالن الدكتور علي عبد العال، موافقة «غالق باب المناقشة ويعلن موافقة المجلسرئيس المجلس يقرر فجأة إ

 مجلس النواب على االتفاقية.

 

 (الشروق) يوسف الحسيني: مجلس النواب أنحاز للحكومة

علق اإلعالمي يوسف الحسيني على قرار مجلس النواب، الخاص بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر 

الحكومة عملت اتفاقية، المحكمة حكمت لنا، مجلس النواب »وقال  .«تيران وصنافير»والسعودية، والمعروفة إعالميا باتفاقية 

 .«وفي كل األحوال تيران وصنافير مصرية»، مضيًفا: «هيحاسب، وأكيد "الدستورية" هتحكم لمصرأنحاز للحكومة و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14062017&id=6f5e99e2-0370-4ae7-8f1f-bb318eb9e6e7
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14062017&id=6f5e99e2-0370-4ae7-8f1f-bb318eb9e6e7
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14062017&id=85efb78e-90c3-44d2-85e6-791f59b33c99
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14062017&id=85efb78e-90c3-44d2-85e6-791f59b33c99
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 (العربي الجديد) حكومة مصر تزيد السحب من أموال الصناديق الخاصة لسد عجز الموازنة

قال مسؤول كبير في وزارة المالية المصرية، إن الحكومة تعتزم زيادة السحب من أموال الصناديق الخاصة، برفع حصة االقتطاعات 

للدولة، لسد العجز المالي  من اإليرادات الشهرية للصناديق، ضمن إجراء لزيادة الموارد العامة %71إلى  %11التي تحصل عليها من 

يسمح بزيادة نسبة  7112/7118وأضاف المسؤول، أنه تم إدراج بند فرعي في الموازنة الجديدة للعام المالي ، من مصادر مختلفة

 .مليارات جنيه 5الحكومة من الحسابات والصناديق الخاصة، متوقعا إيرادات إضافية بقيمة 

 

 (بوابة االخبار)زيادة في أسعار الحديد بالسوق المصري 

، حيث شهد السوق ارتفاعا  في سعر الطن، وسجل 7112يونيو  11األربعاء م" أسعار الحديد بالسوق المحلية تنشر "بوابة أخبار اليو

جنيها للطن،  11051جنيه للطن،وحديد العتال  11511وسجل سعر حديد عز ، جنيه للطن 11711متوسط أسعار الحديد نحو 

 جنيه للطن. 11151جنيه للطن، وحديد بشاي  11051وعطية 

 

 (بوابة االخبار) البنك المركزي : قرار إلغاء القيود على التحويالت يبدأ تطبيقه غًدا

أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، أن قرار إلغاء القيود على تحويالت النقد األجنبي إلي الخارج، يبدأ تطبيقه اعتباًرا من 

أن هذا القرار يعطي رسالة طمأنة للمستثمرين على قوة االقتصاد المصري، وسهولة تحويل  "وأضاف ، 7112يونيو  15الخميس 

 ."النقد األجنبي سواء أرباح أو لشراء معدات ومستلزمات اإلنتاج إلي الخارج دون قيود

 

 (بوابة االخبار) مليار دوالر 0.9البنك المركزي : ارتفاع استثمارات األجانب في أذون الخزانة لـ 

كشف البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، استمرار تصاعد استثمارات األجانب فى أذون الخزانة المصرية لتسجل صافى 

 مليون دوالر فقط خالل الفترة المناظرة. 12.7، مقابل  7119ترة من يناير إلي مارس مليار دوالر خالل الف 0.9مشتريات بلغ 

 

 (بوابة االخبار) ألف دوالر على تحويالت الخارج 111المركزي يلغي حد الـ 

، بشأن الحد األقصى المقرر  7111فبراير 10عامر، عن إلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ أعلن البنك المركزي المصري برئاسة طارق 

 ألف دوالر أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خالل العام. 111للتحويل للخارج بواقع 

 

 (بوابة االخبار) ارتفاع في أسعار األسمنت بالسوق المصري

، حالة من االرتفاع نسبي في األسعار مع بداية التعامالت  7112يونيو  11سوق المصري األربعاء شهدت أسعار األسمنت في ال

 جنيًها للطن. 995الصباحية، حيث بلغ متوسط سعر األسمنت المسلح 

https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/6/15/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/6/15/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2028019/1/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2028019/1/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2500144/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A--%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%AA%D8%B7%D8%A8.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2500144/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A--%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%AA%D8%B7%D8%A8.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2500137/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A--%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B0%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2500137/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A--%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B0%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2500076/1/-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%80-100-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2500076/1/-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%80-100-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2028018/1/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2028018/1/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A.html
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 (جريدة االهرام) للمشروعات الصغيرة والمتوسطة« تنمية»و« إزدهار»مليار جنيه من صندوقى  1.8

 1.8قال عبداهلل األبيارى رئيس الجمعية المصرية لالستثمار المباشر إن الساحة االقتصادية ستشهد ضخ استثمارات بقيمة 

مليون دوالر،  85وأضاف أنه تم تأسيس صندوق ازدهار حيث جمع نحو  عات الصغيرة والمتوسطةطاع المشرومليار جنيه فى ق

مليون جنيه، ومن المقرر أن يتم االعالن عن أول صفقة  011مليار جنيه ، وصندوق تنمية كابيتال برأسمال  1.5والتى تعادل 

 لهذين الصندوقين خالل أيام.

 

 (بوابة االخبار) شهور 2ميزان المدفوعات خالل  مليار دوالر فائض 11البنك المركزي: 

نحو  ،مارس -دوالر خالل الفترة يوليو مليار 11أنه تم تحقيق فائضًا كليًا بميزان المدفوعات بلغ نحو  ، أكد البنك المركزي المصري

وأشار البنك المركزي، إلي حدوث  قفزة في حصيلة الصادرات ، مليار دوالر يخص الفترة التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف 2

 .مقارنة بالفترة المناظرة 7112مليار دوالر خالل الفترة يناير/مارس  5.5لتسجل نحو  %72.8السلعية بمعدل 

 

 (الوطن) يوما 15ألف طن سكر كل  51"التموين": استيراد 

قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ"الوطن"، إنَّ أرصدة السكر المعبأ الجاهز لالستهالك تكفى حتى نهاية العام، مشيًرا 

وأضاف المصدر أنه يتم  ."مليون طن على دفعات 1.1ستيراد مليون طن سنوًيا، ونسد عجز الفجوة با 0.0إلى "أننا نستهلك 

 يوًما. 15ألف طن سكر كل  51استيراد 

 

 (المصري اليوم) مليون جنيه في ختام التعامالت 011البورصة تخسر 

ختام تعامالت، األربعاء، وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق االستثمار تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في 

وخسر رأسمال السوقي ألسهم الشركات المقيدة ، المحلية، قابلها عمليات شراء من قبل المستثمرين األفراد األجانب والعرب

 .مليون جنيه 011بالبورصة نحو 

 

 (المصري اليوم) من التجار« مفتعلة»التسليح زيادة أسعار حديد «: حديد عز»مسؤول بـ

قال جورج متى، رئيس قطاع التسويق في شركة حديد عز المصرية، إن زيادة أسعار حديد التسليح خالل الفترة الماضية 

بعدما فرضت الحكومة األسبوع الماضي رسوم إغراق ، معاودة االستيراد مرة أخرىمن التجار، بهدف إجبار الحكومة على « مفتعلة»

 .دول، هي تركيا والصين وأوكرانيا 0أشهر على واردات حديد التسليح من  1مؤقتة لمدة 

 

 (رصد) للمحلي %21ارتفاع في أسعار المالبس المستوردة و %151مع اقتراب العيد.. 

كشف رئيس شعبة المالبس الجاهزة بالغرف التجارية، يحي الزنانيري، عن إستمرار األسعار فى السوق على وتيرة اإلرتفاع األخيرة، 

ر المالبس المستورده من خاصة فى قطاع اإلستيراد، مشيرا إلى أن أخر إرتفاع تم تسجيله لألسعار فى السوق يشمل زياده أسعا

 .% 21، مقابل زياده أسعار المالبس المنتجه محليا بنحو %151الخارج بنحو 

 

http://www.ahram.org.eg/News/202296/5/599214/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%D9%89-%C2%AB%D8%A5%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1%C2%BB-%D9%88%C2%AB%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202296/5/599214/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%D9%89-%C2%AB%D8%A5%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1%C2%BB-%D9%88%C2%AB%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-.aspx
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2500051/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-11-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2500051/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-11-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-.html
http://www.elwatannews.com/news/details/2212577
http://www.elwatannews.com/news/details/2212577
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148687
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148687
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148697
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1148697
https://rassd.com/208286.htm
https://rassd.com/208286.htm
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 (رصد) استمرار رفع الدعم.. بوابة مصر للحصول على دفعة ثانية من قرض صندوق النقد

تتوقع الحصول على الدفعة الثانية من الشريحة األولى من قرض صندوق النقد الدولي قال وزير المالية، عمرو الجارحي، إن مصر 

بعثه الصندوق فى زيارتها األخيرة الشهر الماضى، فإن  ووفقا للخبير المصرفي، أحمد سليم، في النصف الثاني من يونيو الجاري

 يؤخر من النتائج اإليجابية السابقة.حتى ال روط إتمام باقى الشضرورة أشادت بما تم تنفيذه من خطة اإلصالح مؤكده على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rassd.com/208303.htm
https://rassd.com/208303.htm


 

 

7112يونيو   51  مرصد اإلعالم المصري       11   

 

 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-1

 (الوطن) اعتصام طلبة التمريض بديروط داخل المدرسة احتجاجا على قرار نقلها

اعتصم طالب وأولياء أمور مدرسة التمريض بديروط في محافظة أسيوط، احتجاجا على نقل المدرسة من مقرها الحالي بجوار 

مشيرة إلى أنهم علموا أن مقر ، المدرسة بقرار إخالءوذكرت إحدى الطالبات، أنهم فوجئوا ، لمركزي إلى ديروط الشريفالمستشفى ا

 بعيد جدا عن اماكن اقامتهم.المدرسة الجديد سيكون 

 

 (الوطن) إضراب العاملين في شركة مياه اإلسكندرية بسبب العالوة

الشرب باإلسكندرية، عن العمل منذ بعد ان اعلنت ادارة الشركة عدم صرف أضرب المئات من العاملين في محطات شركة مياه 

وبدأ اإلضراب في محطة مياه السيوف الرئيسية ، فروق العالوة بعد ضمها للمرتب األساسي أسوة بالعاملين فى معظم الشركات

 التي تغذى مدينتي واالسكندرية والبحيرة ثم انضم العاملين في محطات شرق والنزهة.

 

 (الوطن) قفة احتجاجية لعمال "إيزاكو" باإلسكندرية للمطالبة بصرف رواتبهمو

برج العرب ، وقفة احتجاجية أمام الشركة، للمطالبة بصرف مرتباتهم التي امتنع صاحب بنظم المئات من عمال شركة "إيزاكو" 

وقال أحد العمال، إن إدارة الشركة هددت العمال المحتجين بالفصل والطرد من العمل، وتسليمهم ، أشهر 0صرفها منذ الشركة عن 

 .عامل تعسفيا 011وأوضح أن الشركة فصلت نحو ، إلى الشرطة بدعوى وقف اإلنتاج وإثارة الفوضى في الشركة

 

 قضايا المجتمع-7

 

 التعليم

 (الوطن) التعليم الخاص ال يرتقون لمستوى العملنقيب المهندسين: خريجو 

أكد المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، أن التعليم الهندسى الخاص فى مصر ال يرقى لمستوى العمل، وأن كليات 

 .زيادة أعداد الطلبة مع قلة اإلمكانياتالهندسة الحكومية بها مشاكل تتمثل فى 

 

 (الوطن) دقيقة على بدء االمتحان 15صفحة "ثانوية عامة" تنشر امتحان "التفاضل" بعد 

ضل والتكامل، الذي يؤديه طالب القسم نجحت صفحات الغش اإللكتروني "ثانوية عامة" في نشر صور ألجزاء من امتحان التفا

ونجح أحد الطالب في استخدام هاتفه المحمول وتصوير بوكليت المادة ونشره على صفحة "ثانوية ، العلمي بالثانوية العامة حاليا

 دقيقة من الوقت األصلي لالمتحان. 15عامة"، بعد مرور 

http://www.elwatannews.com/news/details/2210270
http://www.elwatannews.com/news/details/2210270
http://www.elwatannews.com/news/details/2210267
http://www.elwatannews.com/news/details/2210267
http://www.elwatannews.com/news/details/2210240
http://www.elwatannews.com/news/details/2210240
http://www.elwatannews.com/news/details/2208338
http://www.elwatannews.com/news/details/2208338
http://www.elwatannews.com/news/details/2212991
http://www.elwatannews.com/news/details/2212991
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 (الوطن) االمتحاندقيقة من بدء  15صفحات الغش تنشر أسئلة األحياء بعد 

ح ونج، نشرت صفحات الغش اإللكتروني صورا ألجزاء من امتحان األحياء الذي يؤديه طالب القسم العلمي بالثانوية العامة حاليا

دقيقة  15شره على صفحة "ثانوية عامة"، وذلك بعد مرور أحد الطالب في استخدام هاتفه المحمول وتصوير بوكليت المادة، ون

 من الوقت األصلي لالمتحان.

 

 الصحه

 (الشروق) الصحة: نقل وفيات حادث الكريمات إلى مشرحة مستشفى أطفيح

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الحصيلة النهائية لضحايا حادث انقالب سيارة بالطريق 

 آخرين، مقدًما التعازي ألسر الضحايا. 1شخًصا وإصابة  11الصحراوي الشرقي، هى وفاة 

 

 الطرق والمواصالت

 (الوطن) قة لعطل في قطار بسوهاجدقي 25عودة حركة القطارات عقب توقفها لمدة 

دقيقة بسبب عطل فني في جرار قطار بمحطة سكك حديد الصوامعة دائرة  05بعد توقفها لمدة ساعة و ،عادت حركة القطارات

 مركز طهطا بسوهاج.

 

 (الوطن) هبوط أرضي بمنطقة الروضة في بني سويف

فوجئ أهالي منطقة الروضة بمدينة بني سويف، بحدوث هبوط أرضي بالقرب من سور مدرسة الثانوية العسكرية، بمساحة 

لمحلية لمركز ومدينة بني سويف المنطقة وأغلقت الوحدة ا، أمتار بالطريق، ما تسبب في ذعر األهالي من تأثر العقارات 11تتعدى 

 المتأثرة بالهبوط بصدادات حديدية لمنع مرور السيارات من خاللها، لحين إصالح الهبوط.

 

 اإلسكان

 ( بوابة االخبار) "إسكان النواب" تطالب بحل مشاكل مياه الشرب بالجيزة

طلبات االحاطة الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الجيزة والمقدمة من بعض  ، ناقشت لجنة اإلسكان بمجلس النواب

خزان صفط اللبن، واالنتهاء من مشروعى مياه  السادة النواب بشأن احتياجات قرى مركز العياط من مياه الشرب وكذلك تشغيل

 الشرب والصرف الصحى بنزلة البطران، ومعالجة تسريب المياه فى محطة مترو فيصل  حفاظًا على المنازل من االنهيار.

 

 قباطاأل

 (الوطن)يستقبل سفراء السويد واالتحاد األوروبي وقبرص وأستراليا تواضروس 

كما  ،استقبل تواضروس الثاني، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية شارلوتا سبار سفيرة دولة السويد بالقاهرة

سفير أستراليا لدي القاهرة، كاريس موريتسيس استقبل تواضروس إيفان سوركوس سفير االتحاد األوروبي لدي مصر، ونيل هوكنز 

 سفير قبرص في القاهرة.

http://www.elwatannews.com/news/details/2212985
http://www.elwatannews.com/news/details/2212985
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15062017&id=683d9e10-7012-4112-ae19-d4f88c02a232
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15062017&id=683d9e10-7012-4112-ae19-d4f88c02a232
http://www.elwatannews.com/news/details/2212709
http://www.elwatannews.com/news/details/2212709
http://www.elwatannews.com/news/details/2212052
http://www.elwatannews.com/news/details/2212052
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2500119/1/%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2500119/1/%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9.html
http://www.elwatannews.com/news/details/2211044
http://www.elwatannews.com/news/details/2211044
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 (االقباط اليوم) تواضروس يستقبل منسق األمم المتحدة بالقاهرة

بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية السيد ريتشارد ديكتوس، ، بالمقر البابوي  7112-9-11 استقبل تواضروس الثاني، األربعاء

 تأتي الزيارة في إطار العديد من الزيارات الرسمية التي يجريها منسق األمم المتحدة بمصر.، منسق منظمة األمم المتحدة في مصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=213197
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=213197
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األخبار األمنية: 

 (الشروق) «السيسي»وزير الداخلية يكافئ عناصر الكمين الذي تفقده 

وأوضح  أقر اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، مكافأة لضباط وأفراد الكمين األمني، الذي تفقده السيسي، مساء األربعاء، 

 .«السيسي»، أن المكافأة تأتي نظًرا لظهور عناصر الكمين، بالمظهر المشرف في خدمة الوطن أثناء مرور «عبد الغفار»

 

 -محاكم ونيابات: 

 (امبوابة األهر) ن بالدستورية" توصي بعدم قبول منازعتين مقامتين بشأن "تيران وصنافير""هيئة المفوضي

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة، الجهة 

الممثلة للحكومة، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء اإلدارى الصادر ببطالن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، 

 يوليو لنظر الدعوى. ٠١وحددت المحكمة جلسه 

 

 (بوابة األهرام) صحفيين على ذمة التحريات في "تظاهرة تيران وصنافير" 0أشخاص بينهم  8حجز

صحفيين ألقي القبض عليهم خالل تظاهر أمس، أمام نقابة  0أشخاص بينهم  8قررت نيابة قصر النيل، اليوم األربعاء، حجز 

 الصحفيين، على خلفية مناقشة البرلمان لمصير جزيرتي تيران وصنافير، للغد على ذمة تحريات األمن الوطنى.

 

 (اليوم السابع) وم.. "المفوضين" تنظر دعوى قضائية إلغالق سجن العقربالي

تواصل الدائرة األولى "مفوضين" بمحكمة القضاء اإلدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نظر 

 ب شديد الحراسة.الدعوى المقامة المقامة من أية اهلل عالء، وتطالب بإغالق سجن العقر

 

 (البوابة نيوز) متهمين بالتظاهر بالمعادي 1سنوات لـ 0السجن المشدد 

سنوات، التهامهم بالتجمهر والتظاهر واالعتداء على قوات  0متهمين بالسجن المشدد  1قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 

 بميدان سوارس بالمعادى.الشرطة 

 

 (البوابة نيوز) اليوم.. نظر دعوى تطالب بوقف اتفاق مصر وقبرص بشأن التنقيب عن الغاز

عثمان عبد  تستكمل اليوم الخميس، الدائرة االولى مفوضين بمحكمة القضاء االدارى بمجلس الدولة نظر الدعوى المقامة من

 الرحمن الحفناوي المحامى، تطالب بوقف االتفاق بين مصر وقبرص بشأن التنقيب علي الغاز بحوض البحر المتوسط.

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15062017&id=27396ad6-19ba-4442-b126-3221654026eb
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15062017&id=27396ad6-19ba-4442-b126-3221654026eb
http://gate.ahram.org.eg/News/1524519.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1524445.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1524445.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/6/15/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8/3284221
http://www.youm7.com/story/2017/6/15/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8/3284221
http://www.albawabhnews.com/2569967
http://www.albawabhnews.com/2569967
http://www.albawabhnews.com/2570673
http://www.albawabhnews.com/2570673


 

 

7112يونيو   51  مرصد اإلعالم المصري       15   

 

 المحور السادس

 تطورات المشهد العسكري

 

  )اليوم السابع( وزير الدفاع يلتقى مقاتلى المنطقتين الغربية والجنوبية ويكرم عددا من المتميزين

صدقي صبحي، أن القوات المسلحة تعمل بأقصي درجات اليقظة واالستعداد لفرض سيادة الدولة وتأمين حدودها  وزير الدفاعأكد 

بعدد من القادة والضباط  صدقي صبحيوالتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بحدود مصر، جاء ذلك خالل لقاء 

حضر اللقاء الفريق محمود حجازى، رئيس أركان  هم تناول اإلفطار.والصف والجنود من رجال المنطقة الغربية العسكرية ومشاركت

وكان القائد العام قد التقى برجال المنطقة  حرب القوات المسلحة وقادة األفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وضاع فى المنطقة والتحديات التى حوارا مع مقاتلى المنطقة الجنوبية تناول خالله تطورات األ "صبحي"وأدار ،الجنوبية العسكرية

 .تواجه األمن القومى المصرى

 

 )اليوم السابع( "7112وزير الدفاع يصدق على قبول دفعة جديدة من المجندين "مرحلة أكتوبر 

"، الذين سيتم 7112صدقى صبحى، على اإلعالن عن قبول دفعة جديدة من المجندين "مرحلة أكتوبر  وزير الدفاعصدق 

 يونيو الجارى. 71استقبالهم اعتبارا من 

 

 )الشروق( بالقاهرة لتعزيز التعاون بين البلدين« إستونيا»يستقبل سفير « العصار»

استقبل محمد العصار وزير الدولة لإلنتاج الحربي، سفير جمهورية إستونيا بالقاهرة، ساندر سون، بمقر ديوان عام الوزارة؛ لبحث 

 سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وإستونيا في عدد من المجاالت.

 

http://www.youm7.com/story/2017/6/14/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86/3284091
http://www.youm7.com/story/2017/6/14/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86/3284091
http://www.youm7.com/story/2017/6/14/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9/3283256
http://www.youm7.com/story/2017/6/14/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9/3283256
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14062017&id=610e1e53-648c-4131-8120-8e2878499c12
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14062017&id=610e1e53-648c-4131-8120-8e2878499c12

