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 المحور األول

 المصرية الخارجيةالسياسة تطورات 

 

وزارة الخارجية تكلف السفارة المصرية فى أنقرة والقنصلية المصرية فى اسطنبول باالطمئنان على وضع 

 )موقع وزارة الخارجية المصرية( الجالية المصرية

بتكليف السفارة المصرية فى أنقرة والقنصلية المصرية فى اسطنبول اتصااًل بالتطورات الجارية فى تركيا، قامت وزارة الخارجية   

 باالطمئنان على وضع الجالية المصرية، والتنبيه بأهمية التزامهم منازلهم والبعد عن أماكن التوتر.

 

 )األهرام(تعاون مع الدول اإلفريقية السيسي يؤكد لرئيس رواندا حرص مصر على تبني سياسة خارجية لل

وذكر السفير عالء يوسف، أنه تم خالل اللقاء  جالي الرئيس الرواندي بول كاجاميبمقر إقامته بالعاصمة كي استقبل السيسي

على أهمية تجنب االنقسام والخالفات،  سيسيوأكد ال اقشها القمة األفريقية فى كيجاليالتباحث حول عدد من الملفات التى تن

والعمل على إيجاد صيغة للتفاهم تساهم في تضافر جهود الدول األفريقية الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة التى تطمح إليها 

 الشعوب األفريقية.

 

 )األهرام( السيسى يتلقى دعوة من رئيس توجو لحضور القمة االستثنائية للرؤساء األفارقة

مع نظيره التوجولى فور جناسمبي سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين فى مختلف المجاالت، كما ناقشا عددا  سيسيبحث ال

ووجه الرئيس جناسمبي  ، ال سيما خطر االرهاب الذي ال يعرف حدودًا وبات يهدد القارة بأكملهامن الملفات والقضايا االفريقية

خالل لقائهما بكيجالى أمس الدعوة لحضور القمة االستثنائية التى ستعقد في توجو لرؤساء الدول والحكومات األفارقة  للسيسي

 حول األمن واألمان البحري.

 

 )بوابة األهرام( سي يؤكد التزام مصر بدعم استقرار ووحدة الصومال الشقيقالسي محمود.خالل لقاء مع شيخ 

وصرح  مة اإلفريقية المنعقدة فى كيجاليبالرئيس الصومالي حسن شيخ محمود على هامش اجتماعات القالتقي السيسي، 

ة مصر بدعم استقرار ووحد أكد خالل اللقاء على التزامسيسي اسم رئاسة الجمهورية، بأن الالرسمي ب السفير عالء يوسف، المتحدث

 .الصومال

 

 )بوابة االهرام(السيسي يستقبل الرئيس الغاني 

وذكر السفير عالء يوسف،  ة اإلفريقية الُمنعقدة في كيجاليالقم التقي السيسي، برئيس غانا جون مهاما على هامش اجتماعات

أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجاالت، حيث اتفق الجانبان على مضاعفة الجهود واتخاذ خطوات 

 من شأنها إحداث نقلة نوعية حقيقية فى العالقات الثنائية بين البلدين.

 

 

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=fb2e9582-9c83-4636-87e4-eef39b8ebfb9
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=fb2e9582-9c83-4636-87e4-eef39b8ebfb9
http://gate.ahram.org.eg/News/1168376.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1168376.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/191965/135/538304/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%AE%D8%A7%D8%B5/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%88-%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/191965/135/538304/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%AE%D8%A7%D8%B5/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%88-%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1168338.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1168338.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1168354.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1168354.aspx
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 )اليوم السابع( السيسي والبشير يتفقان فى "كيجالى" على عقد اللجنة العليا المشتركة خالل أشهر

على هامش اجتماعات القمة اإلفريقية الُمنعقدة حاليا فى العاصمة الرواندية بالرئيس السوداني، عمر البشير،  التقى السيسي،

كيجالى. وشهد اللقاء مباحثات حول سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى مختلف المجاالت، حيث اتفق الرئيسان على عقد 

  .ا بحيث تعطى قوة دفع جديدة للعالقات الثنائيةاللجنة العليا المشتركة خالل األشهر القادمة والعمل على اإلعداد الجيد له

 

 )األهرام( منصبه مهام لتسلم القاهرة يصل الجديد اإلسرائيلى السفير

، السفير اإلسرائيلى الجديد لدى القاهرة، قادما من «دافيد جوبرين»وسط إجراءات أمنية مشددة وصل الى مطار القاهرة أمس، 

 ه،حراستوخرج من قاعة كبار الزوار وسط « آير سيناء»الجديد على متن طائرة خطوط  وصل السفيرمنصبه تل أبيب لتسلم مهام 

  بالسفارة.وكان فى استقباله عدد من العاملين 

 

 )بوابة األخبار( نائب وزير الخارجية يستقبل وفد كلية الدفاع في زيمبابوي

 يوليو، وفد كلية الدفاع في زيمبابوي، والذي يزور 11حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون األفريقية األحد  استقبل السفير

 القاهرة بدعوة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، حيُث استعرض مع أعضاء الوفد موقف مصر من قضايا القارة األفريقية.

 

 )بوابة األخبار( واعترضنا على بعض الصياغات «.مجلس األمن»الخارجية: لم نرفض بيان 

، إن المفاوضات مازالت جارية في مجلس األمن حول إصدار الخارجية المصريةقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة 

أننا دولة مبادئ ونحن ال نتدخل في »أن موقف مصر الرسمي في تركيا، « أبوزيد»وأوضح  .بيان صحفي بشأن األحداث في تركيا

 .الشأن الداخلي ألي دولة

 

 )اليوم السابع( سنوات 4سفارة مصر بدمشق تنجح فى إخراج أسرة مصرية ُمحاصرة منذ 

قال محمد ثروت سليم القائم بأعمال السفارة المصرية فى دمشق، إن السفارة نجحت صباح أمس السبت في إخراج أسرة مصرية 

  .بيت سوا بجوار دوما بالغوطة الشرقية قرب العاصمة دمشقعالقة بمنطقة االشتباكات في 

 

 )المصري اليوم( تنجح في إجالء مجموعة من المواطنين بجنوب السودان« الخارجية»

وجوبا، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، في إجالء مجموعة نجحت جهود وزارة الخارجية عبر السفارتين المصريتين في نيروبي 

 من المواطنين المصريين العاملين في جوبا، وذلك في طريق عودتهم إلى أرض الوطن عبر العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا.

 

 

 

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2016/7/17/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%83%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1/2803927
https://www.youm7.com/story/2016/7/17/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%83%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1/2803927
http://www.ahram.org.eg/News/191965/27/538225/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%E2%80%AB%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%85.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/191965/27/538225/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%E2%80%AB%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%85.aspx
http://akhbarelyom.com/news/531955
http://akhbarelyom.com/news/531955
http://akhbarelyom.com/news/531384
http://akhbarelyom.com/news/531384
https://www.youm7.com/story/2016/7/17/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D9%81%D9%89-%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%8F%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-4-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA/2804285
https://www.youm7.com/story/2016/7/17/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D9%81%D9%89-%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%8F%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-4-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA/2804285
http://www.almasryalyoum.com/news/details/980414
http://www.almasryalyoum.com/news/details/980414
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 المحور الثانى

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -الحكومة المصرية: 

 (اليوم السابع) اجتماع المجموعة االقتصاديةاليوم رئيس الوزراء يرأس 

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

عليها الحكومة وتوفير السلع وضبط األسعار، وذلك بحضور وزراء االستثمار والتخطيط والتعاون الدولى والتموين والصناعة 

  .ومحافظ البنك المركزى

  

 (بوابة األهرام) إسماعيل يلتقي مبعوث رئيس الوزراء البريطانى للتجارةشريف 

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كًلا من جيفرى دونالدسون، مبعوث رئيس الوزراء البريطانى للتجارة، 

اء البترول، والتجارة والصناعة، واالستثمار، ولويس تايلور، الرئيس التنفيذى لوكالة تمويل الصادرات فى بريطانيا، بحضور وزر

 والسفير البريطانى فى القاهرة.

 

 -البرلمان المصري: 

 (األهرام) مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على الخدمة المدنية

وافق مجلس النواب فى جلسته أمس من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة 

ازنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون مقدم من عدد من النواب والمو

 واقتراحات بقوانين بشأن الموظفين المدنيين بالدولة.

 

 (بوابة األخبار)يونيو  01يناير و 62تعيين مصابي وأسر شهداء «: عبدالعال»

يونيو  01يناير و 62أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عدم وجود موانع لتعيين مصابي وأبناء شهداء ثورتي 

من قانون الخدمة المدنية الخاصة بتعيين المصابين في العمليات الحربية والمحاربين  10وإضافتها كفقرة مؤقتة في المادة 

 من عدد الوظائف. % 2العمليات األمنية وذوي اإلعاقة وبما ال يقل عن القدامى ومصابي 

 

 -األحزاب واالئتالفات: 

 (اليوم السابع) رئيس حزب النور: البيئة المصرية طاردة للعلماء والنوابغ بامتياز

طالب الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، بتوفير البيئة الحاضنة للعلماء والنوابغ والعقول النابهة والمبتكرين المبدعين، 

  .ر كل اإلمكانيات المادية والمعنوية لهم، مضيفا أن البيئة طادرة للعلماء بامتيازوتوفي

  

 

https://www.youm7.com/story/2016/7/18/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/2804380
https://www.youm7.com/story/2016/7/18/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/2804380
http://gate.ahram.org.eg/News/1168193.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1168193.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/191965/145/538240/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/191965/145/538240/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9.aspx
http://akhbarelyom.com/news/531927
http://akhbarelyom.com/news/531927
https://www.youm7.com/story/2016/7/18/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%BA-%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%A7/2804388
https://www.youm7.com/story/2016/7/18/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%BA-%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%A7/2804388
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 -منظمات المجتمع المدني: 

 (بوابة األخبارالمحامين ) نقابة ومجلس نقيب في الثقة رسميا تجديد

تجديد الثقة في نقيب المحامين  رسميا، المحامين،أعلنت اللجنة المشرفة على استفتاء طرح الثقة في نقيب ومجلس نقابة 

وذلك بعدما وافقت أغلبية كبيرة من أعضاء الجمعية العمومية غير العادية التي  الحالي،سامح عاشور وأعضاء مجلس النقابة 

 النقابة الحالي.على اإلبقاء على النقيب ومجلس  عقدت،

 

 (بوابة األخبار) "الصحفيين" تدين اعتداءات محامين على الزمالء خالل الجمعية العمومية

تدين نقابة الصحفيين االعتداءات التي تعرض لها عدد من الزمالء بمختلف الصحف على يد مجموعة من المحامين، واالستيالء 

على معداتهم وتحطيم كاميرات التصوير الخاصة، بهم خالل تغطيتهم لفعاليات الجمعية العمومية لطرح الثقة بنقيب 

 ومجلسها.المحامين 

 

 -تصريحات: 

 (الشروق) فرغلي: الحكومة استولت على أموال المعاشاتالبدري 

جنة القوى العاملة اتهم البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، الحكومة باالستيالء على أموال معاشات، مضيًفا أن ل

 .بالبرلمان ال تستمع سوى لرأي الحكومة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/531895
http://akhbarelyom.com/news/531895
http://akhbarelyom.com/news/531880
http://akhbarelyom.com/news/531880
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17072016&id=4c8f5172-9a98-4d0c-bc8c-f8f90640f10c
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17072016&id=4c8f5172-9a98-4d0c-bc8c-f8f90640f10c
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

  (بوابة االخبار) يرفضون تحويل بنك التنمية الزراعي إلى بنك اقتصادي«النواب»
وجهت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، في اجتماعها، برئاسة هشام الشعينة تحذيرات شديدة اللهجة إلى الحكومة معلنة 

وأعلنت النائبة جواهر  بمشروع قانون بتحويل بنك التنمية واالئتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري السيسيرفضها لقرار 

 .للقانون وناشدت زمالئها بالرفض من أجل حماية الفالح المصري الدين، رفضهاسعد 

 (بوابة االخبار) مليار جنيه 9. 1"المالية" تطرح أذون خزانة بـ 

المالية، عبر موقعها اإللكتروني، أنه وذكرت  مليار جنيه 9. 121طرحت وزارة المالية اليوم األحد أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 

، وسجل %14. 199، فيما بلغ أعلى عائد %14. 149مليار جنيه بمتوسط عائد  4. 121يوما بقيمة  91جرى طرح أذون خزانة أجل 

 .مليارات جنيه 2يوما بقيمة  622وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل  %10. 988أقل عائد 

 (بوابة االخبار) تخاطب الحكومة بشأن رخصة الجيل الرابعمسؤول مصري: زين الكويتية 

إن زين الكويتية أرسلت خطابا للوزارة نهاية األسبوع الماضي تبدي فيه رغبتها في  المصرية،قال مسؤول رفيع بوزارة االتصاالت 

زين أكبر شركة اتصاالت في وتعتبر  للهاتف المحمول بالشروط التي طرحتها الحكومةالحصول على رخصة خدمات الجيل الرابع 

 الكويت من حيث عدد المشتركين وتملك وتدير ثماني شبكات اتصاالت بالشرق األوسط وأفريقيا.

 (بوابة االخبار) أشهر 8مليار دوالر وفرها البنك المركزي للواردات خالل  00.9

كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، عن إجمالي ما تم تدبيره من البنك المركزي، والبنوك األخرى لتمويل استيراد السلع 

 مليار دوالر. 00.9بلغ نحو  6112يونية وحتى  6112الل الفترة من نوفمبر اإلستراتيجية والواردات األساسية خ

 (بوابة االخبار) الثالثاء جديد.مليون دوالر في عطاء  161البنك المركزي يضخ 

، 6112يوليو  19مليون دوالر بالبنوك العاملة بالسوق المحلي، الثالثاء  161يضخ البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، 

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

 مليون دوالر في ثالثة عطاءات أسبوعًيا. 41كان يتم ضخ 

 (الوطن) مليار جنيه 1.6البورصة تغلق على "ارتفاع جماعي" وتربح 

أنهت البورصة، تعامالتها في أول أيام األسبوع، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين 

مليار جنيه، ليغلق عند مستوى  1.6ورصة نحو وربح رأس المال السوقي للب المصريين، فيما مالت تعامالت العرب واألجانب للشراء

 .%1.11" بنسبة 21، وصعد مؤشر "إيجي إكس %1.66بنسبة  01مليار جنيه، بينما ارتفع مؤشر "إيجي إكس"  412.221

 (الشروق) ارتفاع الدوالر أدى إلى هدوء حركة بيع وشراء العقارات«: االستثمار العقارى»

أدى ارتفاع قيمة الدوالر مقابل الجنيه المصرى فى السوق السوداء، إلى هدوء نسبى فى حركة بيع وشراء العقارات، فضال عن 

السوق، وفقا لما أكده ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة االستثمار  تراجع وتيرة طرح وتنفيذ وحدات عقارية جديدة فى

 العقارى باالتحاد العام للغرف التجارية.

http://akhbarelyom.com/news/531668
http://akhbarelyom.com/news/531668
http://akhbarelyom.com/news/531721
http://akhbarelyom.com/news/531721
http://akhbarelyom.com/news/531682
http://akhbarelyom.com/news/531682
http://akhbarelyom.com/news/531610
http://akhbarelyom.com/news/531610
http://akhbarelyom.com/news/531484
http://akhbarelyom.com/news/531484
http://www.elwatannews.com/news/details/1265375
http://www.elwatannews.com/news/details/1265375
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17072016&id=71ec8b94-6f3b-4f24-9df8-e91f850c6d4f
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17072016&id=71ec8b94-6f3b-4f24-9df8-e91f850c6d4f
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 (البوابه نيوز) مليارات جنيه 0"المركزي" يطرح سندات خزانة بقيمة 

سنوات،  2مليار جنيه ألجل  6.2مليارات جنيه، وتبلغ قيمة الطرح األول  0ومية بقيمة يطرح البنك المركزي سندات خزانة حك

مليار  641ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري،  سنوات 11مليون جنيه ألجل  211و

 زانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية.جنيه، ويتم تمويلها عن طريق طرح البنك المركزي ألذون وسندات خ

 (رصد) جنيًها للبيع 11.02استقرار سعر الدوالر في السوق السوداء مسجًلا 

جنيها  11.02وسجل جنيها للشراء،  11.62استقرت أسعار الدوالر في السوق السوداء خالل تعامالت، اليوم اإلثنين، وسجل الدوالر 

 جنيهات للبيع. 8.88جنيهات للشراء و 8.80للبيع، بينما سجل في السوق الرسمي 

 (العربي الجديد) مصر: خفض جديد للكاش الدوالري وحدود السحب في الخارج

خفضت عدة بنوك مجددًا حدود سحب العملة األجنبية، سواء نقدًا أو على بطاقات الخصم واالئتمان للمسافرين، مع تزايد أزمة 

خفض البنك األهلي المصري وبحسب النسخة المصرية من رويترز؛ موقع أصوات مصرية، فقد  نقص العملة الصعبة في البالد

 دوالر. 211دوالر في السنة إلى  1111حدود الكاش المتاح للعمالء الحصول عليه قبل السفر من 

 (مصر العربيه) والسوق يترقب أسبوعين.مصادر: "المركزى" يتجه لتعويم الجنيه خالل 

قالت مصادر مصرفية مطلعة إن البنك المركزى قد يتجه خالل أسبوعين إلى تحرير سعر الجنيه، وتركه آلليات العرض والطلب 

بخالف ما يسود األوساط المصرفيةوالمالية من توقعات، منذ تلميحات محافظ  بشكل كامل، وعدم إجراء خفض جديد لسعره

 البنك طارق عامر قبيل عيد الفطر.

 (أصوات مصريه) مليار جنيه قيمة إيرادات الشركة العام الماضي 1.2رئيس القابضة للمطارات: 

مليار جنيه خالل  1.2إن الشركة حققت إيرادات بلغت  إسماعيل أبو العز رئيس الشركة القابضة للمطارات والمالحة الجويةقال 

العام المالي الماضي وانخفضت حركة السفر والسياحة لمصر بعد تحطم طائرة ركاب روسية في أكتوبر الماضي وأعلنت روسيا 

 ها الجوية إلى مدينة شرم الشيخ، كما قررت روسيا إجالء رعاياها منها.وبريطانيا وألمانيا وتركيا تعليق رحالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.albawabhnews.com/2024343
http://www.albawabhnews.com/2024343
http://rassd.com/190325.htm
http://rassd.com/190325.htm
https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/7/17/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC
https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/7/17/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1160797-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1160797-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82
http://www.aswatmasriya.com/news/details/65677
http://www.aswatmasriya.com/news/details/65677
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 الحراك المجتمعي-1

 (بوابة االخبار) أهالي "البرلس" يقطعون الطريق الدولي: "مواشينا اتسرقت واألمن متحركش"

سعيد(، أمام مصيف بلطيم من ناحية  بور-يواصل أهالي مركز البرلس بكفرالشيخ، قطع الطريق الدولي الساحلي )اإلسكندرية 

وقال األهالي: "نتظاهر بسبب ما  بوابة شاطئ "األمل"، حيث تجمعوا بسياراتهم وأغلقوا الطريق، ومنعوا السيارات من المرور

 .محضر، لكن األمن لم يتحرك 211تقاعس األمن في ضبط سارقي مواشيهم وآالتهم الزراعية، وحررنا أكثر من 

 (اليوم السابع) من أسر المختطفين فى ليبيا أمام مبنى الخارجية لإلفراج عن ذويهمتظاهر العشرات 

هرات أمام مبنى وزارة الخارجية، لمطالبتها بالتدخل نظم العشرات من أهالى المواطنين المصريين المختطفين فى ليبيا تظا

وحذرت الخارجية على لسان مساعد الوزير للشئون القنصلية، المواطنين المصريين من التوجه  العاجل لمعرفة مصير أبناءهم

 .احترام قرار حظر السفر إلى ليبياإلى مناطق الصراعات، مؤكدا ضرورة التزام المواطنين ب

 

 المجتمعقضايا -6

 

 الصحه

 (البوابه نيوز) "صيادلة الدقهلية" تطالب الصحة بحل أزمة نقص األدوية

الصحة واإلدارة المركزية لشئون الصيادلة لضبط نواقص  طالب الدكتور سعيد شمعه "نقيب صيادلة الدقهلية"، سرعة تدخل وزاة

وقال نقيب الصيادلة "نرى ضرورة  منها الصيادلة منذ قرارا مجلس الوزراء بتحريك أسعار الدواء منذ شهرين يعانياألدوية والتي 

 مسئولية الوزارة. تدخل وزارة الصحة واإلدارة المركزية لشئون الصيدلة لضبط نواقص االدوية نظرا ألن هذا من صميم

 (اليوم السابع) اختفاء أدوية مشتقات الدم من األسواق بسبب أزمة الدوالر

الدم وعوامل تجلط الدم شهد سوق الدواء نقصا يصل لحد اختفاء المستحضرات الحيوية والتى فى مقدمتها أدوية مشتقات 

وأمبوالت االنتى أر أتش واأللبومين بسبب أزمة نقص الدوالر وقال مصدر مسئول " إن هناك نقص شديد فى بعض المستحضرات 

 .وستختفى من األسواق الفترة المقبلة أدوية مشتقات الدم وبعض أدوية األورام بسبب أزمة الدوالر

 

 السياحه

 (البوابه نيوز) األقصر لبحث ترتيبات مؤتمر "المدن"وزير السياحة يتفقد فنادق 

على أن يبدأ جولته في الساعة الثامنة  6112-8-12تستقبل محافظة األقصر يحيى راشد وزير السياحة، منتصف ليل السبت 

 األقصر "شتايجنبرجر نايل باالس وسونستا والونتر باالس".صباح غد األحد بجولة في الفنادق السياحية الكبرى ب

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1265241
http://www.elwatannews.com/news/details/1265241
https://www.youm7.com/story/2016/7/17/%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84/2803215
https://www.youm7.com/story/2016/7/17/%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84/2803215
http://www.albawabhnews.com/2022502
http://www.albawabhnews.com/2022502
https://www.youm7.com/story/2016/7/18/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/2804578
https://www.youm7.com/story/2016/7/18/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/2804578
http://www.albawabhnews.com/2023166
http://www.albawabhnews.com/2023166
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 النقل والمواصالت

 (اليوم السابع) السالم" بحضور رئيس الوزراء –النقل" تبدأ اليوم تنفيذ مشروع مترو "النزهة "

ـ السالم"، اليوم االثنين، والمم د تقررت وزارة النقل بدء أعمال تنفيذ الجزء الثانى من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو "النزهة 

محطات سطحية ووجه الدكتور جالل سعيد وزير النقل، الدعوة إلى عدد كبير من الوزراء والمسئولين على  2كم وعدد  2.01بطول 

 .رأسهم المهندس شريف رئيس الوزراء لحضور حفل مراسم بدء التنفيذ

 

 قباطاأل

 (بوابة االخبار) إقامة قداس األحد بكنيسة المالك ميخائيل المحترقة باألقصر

صلى نيافة األنبا يوساب أسقف عام األقصر، قداس األحد اإللهي بكنيسة المالك ميخائيل بقرية المدامود شرق األقصر التي 

ومجموعة من كهنة اإليبارشية  الصالة عدد من رهبان دير مارجرجس بالرزيقات شارك في تعرضت للحريق فجر الجمعة الماضي

 وعدد كبير من شعب اإليبارشية.

 (بوابة االخبار) األنبا مكاريوس يطالب بمحاسبة الجناة في أحداث قرية أبو يعقوب

ك يشجع آخرين على ارتكاب مزيد من الجرائم طالما قال األنبا مكاريوس، في بيان له، إنه في كل مرة يفلت الجناة من العقاب، وذل

الفتا إلى أنه ليس من حق أي شخص أن يهاجم اآلخرين أقباطا كانوا أو  للجميع،يجدون من يحميهم ويدافع عنهم في تحٍد سافر 

 مسلمين ويقتلهم ويدمر ممتلكاتهم، مهما كانت األسباب.

 (بوابة االخبار) شخًصا 12وقوات األمن تضبط  المنيا.منازل ألقباط بمحافظة  4تفحم 

منازل بعد إشعال النيران فيها بسبب  4واقعة جديدة تشهدها محافظة المنيا، بعد أحداث فتنة الكرم األخيرة، حيث تفحمت 

 على إثرها عدد من مسلمي القرية أمام منزل الرجل القبطي.تجمع  حيث شائعة تحويل منزل إلى كنيسة بقرية أبو يعقوب

 (الشروق) تواضروس: هل نحتاج تصريح لمقابلة اهلل؟ «.بناء الكنائس»تعليقا على تأخر قانون 

فيما الزال قانون بناء الكنائس ـالمنصوص دستورًيا على إقراره خالل الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب ـ لدى الحكومة 

دون معرفة موعد تسليمه للبرلمان، خرج البابا تواضروس الثاني، بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن صمته بتعليق 

 ال نشرته مجلة الكرازة المرقسية في عددها الصادر األسبوع الحالي.مطول بدت لهجته غاضبة، عبر مق

 (االقباط اليوم) تواضروس: "نتطلع أال يكون قانون بناء الكنائس تورتة بها زجاج"

وأعرب بابا الكرازة المرقسية عن تمنيه  معاناة األقباط من الخط الهمايونى لبناء الكنائس سرد تواضروس الثانى بابا اإلسكندرية

نأمل أن تسفر المناقشات عن صدور قانون حقيقى بال تعقيدات أو ألغام، أو تورتة بها »صدور قانون عادل لبناء الكنائس قائال: 

 «.زجاج، أي بنود جميلة شكال ومعقدة ومعطلة ومبهمة موضوعا

 

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2016/7/18/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%87%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3/2804383
https://www.youm7.com/story/2016/7/18/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%87%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3/2804383
http://akhbarelyom.com/news/531569
http://akhbarelyom.com/news/531569
http://akhbarelyom.com/news/530855
http://akhbarelyom.com/news/530855
http://akhbarelyom.com/news/530804
http://akhbarelyom.com/news/530804
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18072016&id=c394d6d5-b5ae-4ff4-adda-8337e4d0479a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18072016&id=c394d6d5-b5ae-4ff4-adda-8337e4d0479a
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=161352
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=161352


 

 

6112يوليو  81  مرصد اإلعالم المصري       9   

 

 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األخبار األمنية: 

 (اليوم السابع) غدا "الداخلية" تقيم حفل تخرج دفعة جديدة من طالب كلية الشرطة

تقيم وزارة الداخلية، غدًا الثالثاء، حفال لتخرج دفعة جديدة من طالب كلية الشرطة، حيث يتخرج هذا العام أكثر من ألف طالب 

  .لطالب المتخصصين، وطالب وافدين من الدول العربية واألفريقيةمن كلية الشرطة، بينهم عدد من ا

  

 (أصوات مصرية) وفد بريطاني يراجع أمن مطار القاهرة إلصدار تقرير نهائي عنه

 أمينلت االثنين، جولة تفتيشية على إجراءات األمن المتبعة في المطارقالت مصادر في مطار القاهرة إن وفدا بريطانيا بدأ اليوم، 

وأضافت المصادر، أن زيارة الوفد ستستمر أربعة أيام تمهيدا إلصدار تقرير نهائي .لندن إلى المتجهة والطائرات والبضائع الركاب

 .حول التقييم األمني بمطار القاهرة

 

 -محاكم ونيابات: 

 (بوابة األخبار) بالدقهلية في قضية اغتيال نجل المستشار "المورللي" أشخاص 2لـ اإلعدام 

في قضية مقتل نجل المستشار "محمود السيد المورلي"  أشخاصمن  2قضت محكمة جنايات المنصورة باإلعدام شنقا على 

 المستشار بمحكمة استئناف القاهرة.

 

 (بوابة األخبار) يوما 12لخلية إرهابية بالشرقية  بتهمة االنضمامحبس اثنين 

يوما اتهامهما باالنضمام بخلية  12قرر المستشار أحمد الفقي، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية حبس طالب جامعي وعامل 

 إرهابية.

 

 (بوابة األخبار) ل الداعية "محمود شعبان" وآخرين بتهمة التحريض على العنفإخالء سبي

آخرين على ذمة التحقيقات  10قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إخالء سبيل الداعية محمود شعبان و

نوفمبر من العام  68التي تجرى في اتهامهم بالتحريض على العنف ومناهضة الدولة، في المظاهرات التي تم التحضير لها يوم 

 الماضي.

 

 (بوابة األخبار) في اتهامهم بتكوين خلية داخل وزارة الداخلية أمناء شرطة 1إخالء سبيل 

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، إخالء سبيل أمين الشرطة 

 اتهامهم بتكوين خلية داخل وزارة الداخلية، بضمان محل اإلقامة. أمناء فى2ومنصور أبو جبل 

 

https://www.youm7.com/story/2016/7/18/%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9/2804482
https://www.youm7.com/story/2016/7/18/%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9/2804482
http://www.aswatmasriya.com/news/details/65692
http://www.aswatmasriya.com/news/details/65692
http://akhbarelyom.com/news/531804
http://akhbarelyom.com/news/531804
http://akhbarelyom.com/news/531786
http://akhbarelyom.com/news/531786
http://akhbarelyom.com/news/531680
http://akhbarelyom.com/news/531680
http://akhbarelyom.com/news/531635
http://akhbarelyom.com/news/531635
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 (بوابة األخبار) متهمين في "أحداث العمرانية" 2لـ اإلعدام غيابيًا 

بيًا باإلعدام، وثالثة آخرين غيابيًا قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار فتحي البيومي، بمعاقبة ستة متهمين غيا

 "".أحداث العمرانية“بـ بالسجن المؤبد لما ُنسب إليهم في القضية المعروفة إعالميًا 

 

 (بوابة األخبار) براءة متهمة بحيازة "حزام ناسف" بمنطقة أوسيم

قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة المتهمة نجالء إبراهيم، التهامها بإحراز مفرقعات "حزام ناسف" دون ترخيص بمنطقة 

يأتي ذلك بعد أن تقدمت بطلب إلعادة إجراءات محاكمتها بعد أن أصدرت ذات الدائرة حكم غيابي ضدها بالسجن  .بشتيل بأوسيم

 عامًا. ٥١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/531581
http://akhbarelyom.com/news/531581
http://akhbarelyom.com/news/531540
http://akhbarelyom.com/news/531540
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 السادسالمحور 

 تطورات المشهد العسكري

 

 )بوابة األهرام( قائد القوات البحرية األمريكية يصل القاهرة لالجتماع مع كبار المسئولين المصريين

اليوم األحد، لالجتماع مع كبار المسئولين وصل الفريق كيفن دونيجان، قائد القوات البحرية األمريكية المركزية القاهرة 

 المصريين ومناقشة المصالح األمنية المشتركة.

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1168142.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1168142.aspx

