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األولالمحور   

 المصرية الخارجيةتطورات السياسة 
 

 (بوابة األهرام) حذر من السفر إلى ليبياالخارجية ت

السفر إلى ليبيا في الوقت الحالي في ضوء "تردي األوضاع األمنية في ليبيا وانعكاس ذلك على جددت وزارة الخارجية التحذير من 

الوزارة مناشدة المصريين المقيمين في ليبيا "توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واالبتعاد  ". وأعادتالمصريين المقيمين بها

 .عن مناطق التوتر واالشتباكات

 

 (الشروق) «اليونسكو»ب مدير عام لمنص« مشيرة خطاب»مصر ترشح 

أعلنت مصر مساء اليوم عن ترشيح مصر للسيدة الوزيرة مشيرة خطاب وزيرة األسرة والسكان السابقة لمنصب المدير العام 

لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو(، حيث قام المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء باإلعالن 

 عن الترشيح في فعالية ثقافية أقيمت في حديقة المتحف المصري.

 

 (بوابة األهرام) وزير الخارجية: تشكيل مجلس استشارى لدعم مشيرة خطاب لمنصب مدير عام اليونسكو

أعلن وزير الخارجية سامح شكري عن تشكيل مجلس استشاري لدعم ترشح الوزيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام منظمة األمم 

 .2002المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونسكو" خالل االنتخابات التى ستجرى فى شهر اكتوبر 

 

 (الوطن) شكري يتوجه إلى واشنطن للمشاركة في االجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد "داعش"

ع المؤتمر الوزاري الموسَّيتوجَّه وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم الثالثاء، إلى العاصمة األمريكية "واشنطن" للمشاركة في 

 للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، الذي ينطلق الخميس المقبل.

 

 (اليوم السابع) وزير الخارجية يغادر للرياض ومنها إلى واشنطن لبحث المستجدات فى المنطقة

غادر مطار القاهرة الدولى سامح شكرى وزير الخارجية، متوجهاً إلى الرياض فى جولة تشمل السعودية والواليات المتحدة األمريكية، 

وقالت مصادر إن وزير الخارجية كان مقرر له أن يغادر مباشرًة إلى العاصمة األمريكية  .لبحث آخر المستجدات على الساحة العربية

واشنطن عن طريق ألمانيا للمشاركة فى المؤتمر الوزارى الموسع للتحالف الدولى ضد تنظيم داعش إال أن توجه إلى الرياض على 

  .متن طائرة الخطوط السعودية على رأس وفد من الخارجية

  

 (اليوم السابع) بواشنطن: هناك فرصة اآلن لصياغة شراكة جديدة مع الواليات المتحدة سفير مصر

أكد السفير ياسر رضا سفير مصر في واشنطن أن الشراكة اإلستراتيجية بين مصر والواليات المتحدة متعددة األوجه ولها أهمية 

 قرار في المنطقة، وقال " هناك فرصة اآلن لصياغة شراكة مصرية جديدة مع الواليات المتحدة".كبيرة في دعم االست
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 (بوابة األخبار) للحديث عن تطورات األوضاع في فلسطين« عريقات»يستقبل « شكري»

اء بصائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير التقى سامح شكري وزير الخارجية، مساء الثالث

المفاوضين الفلسطينيين، والذي يزور مصر حاليا للتشاور حول آخر تطورات القضية الفلسطينية ومستقبل عملية السالم في 

 الشرق األوسط.

 

 (المصري اليوم) «النهضة»لن نوقف بناء «: اليوم المصرى»لـ وزير المياه اإلثيوبى 

، موقف بالده من مفاوضات سد النهضة، وشدد على أنها لن توقف بناء السد، والكهرباء اإلثيوبى، موتوما ميكاسا المياه وزيرجدد 

إن بالده تخطط إلنشاء المزيد من  وقال«. بى آر إل»انتظارًا لنتائج الدراسات الفنية بعد التعاقد مع المكتب االستشارى الفرنسى 

اآلثار السلبية لسد النهضة، بالتنسيق مع مصر  السدود على جميع األنهار التى تنبع من الهضبة اإلثيوبية، ومستعدة لتخفيف

 .والسودان
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 المحور الثانى

 المصرية السياسة الداخليةتطورات 

 -المصرية: الرئاسة 

 (األهرام) يشيد بتضحيات رجال الشرطةفي حفل تخرج دفعة جديدة بالشرطة السيسي 

أمس االحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وقام بمنح  شهد السيسى

 أوائل الخريجين من كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا ومركز بحوث الشرطة، نوط االمتياز من الطبقة الثانية.

 

 (األهرام) «األسمرات»المرحلة الثالثة من « فجرا»السيسى يتفقد 

خالل  تنتهيوحدة سكنية  0260، التى تتضمن «األسمرات»تفقد السيسي، فجر أمس، إنشاءات المرحلة الثالثة لمشروع مدينة 

لة اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة حضر الجو.فيذ ومراحل سير األعمال بالمشروععام، واستمع لشرح تفصيلى حول نسب التن

 الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المهندسين المنفذين للمشروعات.

 

 (الوطن) السيسى يبحث مع رئيس الوزراء تذليل العقبات أمام المستثمرين

سمي الر وصرح الُمتحدثشريف إسماعيل رئيس الوزراء.مية الشرطة بيوم الخريجين بالحتفال أكادياجتمع السيسي عقب حضوره 

بِاسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس مجلس الوزراء استعرض خالل االجتماع نتائج اجتماع اللجنة الوزارية االقتصادية الذي ُعقد 

 .تذليل العقبات أمام المستثمرين تي من شأنها أن تساهم فيأمس بحضور عدد من الوزراء لبحث اتخاذ عدد من اإلجراءات ال

 

 (الوطن) ماليين جنيه 00سلطان "البهرة" بالهند يلتقي السيسي ويهدي "تحيا مصر" 

استقبل السيسي، السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند، يرافقه شقيقه األمير قائد جوهر عزالدين، ونجاله 

األميران جعفر الصادق، وحسن سيف الدين، ومحمد حسن علي مستشار سلطان البهرة، ومفضل حسن، ممثل سلطان البهرة 

 ماليين جنيه لدعم صندوق تحيا مصر. 00هرة قدم بالقاهرة.وأضاف المتحدث الرسمي، أن سلطان الب

 

 -المصرية: الحكومة 

 (اليوم السابع) رئيس الوزراء يبحث اليوم مسودة قانون المحليات فى اجتماع الحكومة األسبوعى

يرأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، عصر اليوم األربعاء، اجتماع الحكومة األسبوعى لمناقشة الملفات األمنية 

تقارير الوزراء المختلفة والقوانين المقرر أن ترسلها الحكومة للبرلمان. ومن المقرر أن يناقش المجلس، المسودة واالقتصادية و

  .شبه النهائية لمشروع قانون اإلدارة المحلية، تمهيدا لرفعه لمجلس النواب

 

 (بوابة األخبار) انطالق فاعاليات الحوار الثقافي بعنوان "مصر واليونسكو والقضايا الثقافية الدولية"

انطلقت فعاليات الحوار الثقافي بعنوان "مصر واليونسكو والقضايا الثقافية الدولية" بحديقة المتحف المصري، بحضور رئيس 

 لثقافة د. حلمي النمنم.الوزراء، شريف إسماعيل، ووزراء الخارجية سامح شكري، واآلثار د.خالد العناني، وا
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 (بوابة األخبار) وزارة الطيران تنفي انتهاء تحقيقات حادث الطائرة الروسية

نفت وزارة الطيران المدني ما تناولته بعض وسائل اإلعالم عن مصادر غير محددة من الجانب الروسي بشأن تصريحات نسبت 

 لوزير الطيران المدني المصري بانتهاء التحقيقات في حادث الطائرة الروسية والتي سقطت نهاية العام الماضي.

 

 (بوابة األخبار) «المسؤول عن ملفي السياحة والطيران»شريف فتحي يلتقي وزير النقل الروسي 

 اللقاءات مع المسئولين عدداً منالطيران المدنى والوفد المرافق له خالل زيارته للعاصمة الروسية موسكو  عقد شريف فتحى وزير

سفير مصر لدى موسكو، حيث التقى بوزير النقل الروسى مكسيم سوكولوف المسئول عن ملف السياحة والطيران  الروس بحضور

 بين البلدين.

 

 (الشروق) بتنزانيا« األفارقة للمياه»يترأس وفد مصر في اجتماعات  وزير الرى

والري وعدد من قيادات الوزارة في تشارك مصر بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية 

على هامش أسبوع المياه األفريقي السادس والمنعقد « األمكاو»اجتماعات الجمعية العمومية العاشرة للوزراء األفارقة للمياه 

 .يوليو الجاري 22إلى  01فترة من بتنزانيا بالعاصمة دار السالم خالل ال

 

 -المصري: البرلمان 

 (بوابة األهرام) بالمئة 01"زيادة المعاشات" للجنة مختصة بعد مطالبة األعضاء برفعها إلى مجلس النواب يعيد 

واب إلى اللجنة المختصة لدراسة الزيادات التى طالب بها الن % 00قرر مجلس النواب إعادة مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 

وشهدت الجلسة هجوما حادا من أعضاء  تفعيلها الشهر الجارى. والتى يبدأ % 01لـ  ومطالبتهم رفعها % 00بعد رفضهم نسبة الـ 

 .البرلمان على وزيرة التضامن االجتماعى غادة والى أثناء مناقشة الزيادة السنوية للمعاشات التى أقرتها الحكومة

 

 (بوابة األهرام) جديدة للتعامل في أزمة ريجيني بالبرلمان: معاييررئيس لجنة األمن القومي 

إنه تم التوافق على أن تعمد اللجنة المشكلة برئاسته لحل  بالبرلمان،قال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع واألمن القومي 

يني على الحفاظ على العالقات المتميزة بين القاهرة وروما والسيما أن إيطاليا تعتبر أهم شريك اقتصادي أزمة اإليطالي ريج

يقات للوقوف على التعامل بشافية مطلقة وتبادل المعلومات حول األزمة وتبادل محتوى التحقو لمصر في االتحاد األوروبي.

 .الحقيقة الكاملة

 

 (بوابة األهرام) مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن النائب حسين غيتة

رفض مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس طلب النائب العام بشأن اإلذن برفع الحصانة عن 

 ذ اإلجراءات الجنائية بحقه.النائب حسين غيتة التخا
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http://akhbarelyom.com/news/533117
http://akhbarelyom.com/news/533085
http://akhbarelyom.com/news/533085
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19072016&id=96807206-6ba3-43a4-9752-6199424c4ae1
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19072016&id=96807206-6ba3-43a4-9752-6199424c4ae1
http://gate.ahram.org.eg/News/1169089.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1169089.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1169087.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1169087.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1169095.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1169095.aspx
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 (الشروق) يوافق على قانون النقابات العمالية« النواب»

بشأن  0622لسنة  51عقدت، الثالثاء، على مشروع قانون بشأن تعديل القانون رقم  وافق مجلس النواب خالل جلسته التى

وكان مجلس النواب، قد فشل أكثر من مرة فى إقرار مشروع القانون خالل الجلسات السابقة؛ لعدم اكتمال .النقابات العمالية

 النصاب القانونى.

 

 -المدني: منظمات المجتمع 

 (اليوم السابع) اليوم تعديالت مشروع القانون الموحد لإلعالماألعلى للصحافة" يناقش "

لتى طرأت على مشروع القانون الموحد للصحافة يعقد المجلس األعلى للصحافة، اليوم األربعاء، اجتماعا لمناقشة التعديالت ا

  .واإلعالم فى صيغته األخيرة، المرسلة إلى قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بعد عرضه على مجلس الوزراء

  

 (الشروق) تعتذر للصحفيين عن االعتداء عليهم داخل نقابة المحامين« عاشور»حملة 

باعتذار رسمي للصحفيين الذين تم االعتداء  "،تقدمت الحملة الرسمية الداعمة لنقيب المحامين سامح عاشور"ادعم نقيبك

لت الحملة في بيان صدر عنها اليوم: "العالقة بين نقابة المحامين والصحفيين هي تاريخيه وقا.عليهم داخل نقابة المحامين

 ومترابطة وسيتم محاسبة المعتدين".

 

 -شو: توك 

 (األهرامبوابة ) الخرباوي: "أردوغان" يحمي منصبه بالتطبيع مع الكيان الصهيوني

قال الكاتب والمفكر، ثروت الخرباوي، إّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ُيعد عضًوا فاعًلا في التنظيم الدولي لجماعة اإلخوان 

أن تركيا تحتل  عاًما بايع في باكستان، مصطفى مشهور، المرشد األسبق لجماعة اإلخوان المسلمين.وأكد 20المسلمين، ألّنه منذ 

أسوأ المراكز في حرية الرأي والصحافة وحقوق اإلنسان عالمًيا، الفًتا إلى أن تحركات أردوغان، نحو روسيا وإسرائيل لعبة سياسية 

 لحماية منصبه ليس أكثر.

 

 (اليوم السابع) مدير كلية الشرطة: الجيش شريكنا الرئيسى ضد اإلرهاب ونقوم بتدريبات مشتركة

أكد اللواء أحمد إبراهيم، مدير كلية الشرطة، أن الكلية تحاول التواكب مع المستجدات األمنية، وهناك تدريبات مشتركة مع طلبة 

حربية، بعد أن أصبحنا فى خندق واحد. وقال إن القوات المسلحة هى الشريك الرئيسى فى مواجهة اإلرهاب، وبالتالى الكلية ال

 . %000هناك تدريبات مشتركة بشكل يومى وتعايشى، لتوحيد المفاهيم التدريبية، لنكون قادرين على مواجهة اإلرهاب بنسبة 

  

 (الشروق) وسام على صدري« واليونيسك»مشيرة خطاب: ترشيحي لمنصب مدير 

ح الترش»أعربت السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة األسرة والسكان السابقة، عن فخرها بالترشح وتمثيلها الدولة المصرية، قائلة: 

اختيار المرشح المصري جاءت نتيجة جهد مشترك، وتنسيق كامل، بين  إن عملية وقالت «.على صدري ومصدر قوة لي وسام

 على مدار عامين، تم خاللهما تداول العديد من األسماء، والمواصفات المطلوبة.« اليونيسكو»الجهات والوزارات المعنية بأنشطة 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19072016&id=b0e2e844-6120-4b27-b56a-3bb8abf3f1ef
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19072016&id=b0e2e844-6120-4b27-b56a-3bb8abf3f1ef
https://www.youm7.com/story/2016/7/20/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9/2807728
https://www.youm7.com/story/2016/7/20/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9/2807728
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19072016&id=812030f2-be4b-48d2-88de-a8876bdde413
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19072016&id=812030f2-be4b-48d2-88de-a8876bdde413
http://gate.ahram.org.eg/News/1169158.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/7/19/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%B1/2807469
https://www.youm7.com/story/2016/7/19/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%B1/2807469
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20072016&id=4d8a2e23-510d-4bd7-b472-d38a958be74a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20072016&id=4d8a2e23-510d-4bd7-b472-d38a958be74a
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 (الشروق) في الجلسة العامة« أحداث المنيا»ادية هنري: رئيس البرلمان رفض مناقشة ن

عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وإصراره على عدم مناقشة أحداث المنيا خالل  علىأعربت نادية هنري، عن تعجبها من موقف 

صدر بياًنا من المجلس يفيد بمتابعة رئيس المجلس القضية  هأنه بعد مناقشة القضية مع وأوضحتالجلسة العامة للبرلمان، 

 حقائق لمحافظة المنيا. بنفسه، واعتزامه االجتماع بنواب محافظة المنيا، لمناقشة اقتراح إرسال لجنة تقصي

 

 (المصري اليوم) المسلماني: لماذا ال تستضيف مصر فتح اهلل جولن؟

ا أقبلت إذا م جولن،اقترح الكاتب أحمد المسلماني أن تستضيف مصر المعارض التركي المتهم بتنظيم محاولة االنقالب، فتح اهلل 

ألنه شخصية مهمة بالنسبة »، ولكن «ورقة»أن اقتراحه ال يعني استخدام المعارض التركي كـ قالوواشنطن على تسليمه ألنقرة.

 «.مفكر موسوعي»، وألنه «لحركات اإلسالم االجتماعي في العالم

 

 (20عربيإبراهيم عيسى يقارن بين أرباح "بوكيمون" وقناة السويس )

وقال إن .قارن إبراهيم عيسى خالل برنامجه بين أرباح لعبة "بوكيمون" التي حظيت بانتشار عالمي، وبين أرباح قناة السويس

دوالر في أسبوع واحد، أي أكثر من دخل قناة السويس خالل عام "الشركة صاحبة اللعبة حققت أرباحا قدرها سبعة مليارات 

 .إلى أن صاحب فكرة لعبة "بوكيمون غو"، لديه فكرة إبداعية نتيجة تلقيه تعليما جيدا ولفت ."كامل

 

 -ميديا:  سو شيال

 (بوابة األهرام) عقب أحداث المنيا: إعالنك المستمر عن أهمية المواطنة أصبح غير كاٍف للسيسيإسحاق 

قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق اإلنسان، إنه عار على كل المسئولين في محافظة المنيا أن يبقوا في مناصبهم 

، "إعالنك السيسيجبل.وقال في رسالة إلى حتى اآلن، وذلك عقب أحداث العنف ضد األقباط التي حدثت أول أمس بقرية طهنا ال

 .ة في هذا المجال أصبح غير كاٍف"المستمر عن أهمية قيمة المواطنة، وعدم التفرقة بين المواطنين، وإعالن نوايا حسن

 

 (مصر العربية) فنون المنيا"“بـ مشروع تخرج  تمثال السيسي

نشرت صفحة اتحاد الجامعات المصرية، على موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك" صوًرا لمشروع نحت بكلية الفنون الجميلة 

 .سيسيللبجامعة المنيا 

 

 (مصر العربية) عن أردوغان: الديكتاتور يتربع على عرش من ورقليليان داوود 

وقالت "هيسجنوا .ة انقالب الجيش التركي على الرئيس رجب طيب أردوغانعّلقت اإلعالمية اللبنانية ليليان داوود على محاول

 .".جزء، ويجننوا جزء، وينفوا جزء ويقتلوا جزء، وبكدة تخلص الشعوب ويتربع الديكتاتور على عرش من ورق

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20072016&id=762b05fd-bf03-4178-a6d3-84d05e361fd4
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20072016&id=762b05fd-bf03-4178-a6d3-84d05e361fd4
http://www.almasryalyoum.com/news/details/981524
http://www.almasryalyoum.com/news/details/981524
http://arabi21.com/story/921803/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88#tag_49232
http://gate.ahram.org.eg/News/1169065.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1169065.aspx
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%A7/1164335-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D9%80-%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7
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%A7/1164335-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D9%80-%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7
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%A7/1164605-%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%82
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%A7/1164605-%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%82
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 (بوابة االخبار) العيني أهدر على الدولة ملياراتالدعم  المالية:وزير 

كشف عمرو الجارحي، وزير المالية، عن إلتزام وزارته باستمرار تقديم الدعم لمحدودي الدخل بأكبر قدر ممكن من برامج الحماية 

وال  الدولهالكندي المصري، أن الدعم العيني أهدر مليارات على  عمالالبندوة مجلس اوأكد وزير المالية، خالل كلمته  االجتماعية

 يصل لمستحقيه، ويتمتع به األغنياء.

 (بوابة االخبار) فائدة على العجز في الموازنة%50وزير المالية: 

، وهو رقم ضخم جدا، ويجب التعامل %50 ـالأن نسبة الفائدة على العجز في الموازنة تتجاوز أكد وزير المالية، دعمرو الجارحي، 

المحلي ال يتحمل هذا العجز، وانه يوجد  قتصادالوأضاف خالل ندوة مجلس األعمال الكندي والمصري، أن ا مع هذا العجز وتخفيضه

 العديد من القطاعات بالدولة تحتاج ال عادة هيكلة.

 (بوابة االخبار) مصر تحتاج لمعجزة لتحقيق االستقرار المادي والعدالة االجتماعية رسالن:معتز 

يحقق معجزة تحقيق التوازن بين  لساحر،أكد المهندس معتز رسالن، رئيس مجلس األعمال الكندي المصري، أن مصر تحتاج 

رسالن أن ماليزيا نجحت في رفع معدالت النمو  وأضاف وتحقيق العدالة األجتماعية عمالالالمادي وتنمية اتحقيق االستقرار 

 االقتصادي من خالل حزمة من السياسات واإلجراءات المالية، واالعتماد على القطاع الخاص.

 (بوابة االخبار) مليار جنيه فوائد ديون مصر في الموازنة الجديدة 262وزير المالية: 

يتوقع أن يبلغ عجز الموازنة  جنيه، فيمامليار  262قال وزير المالية عمرو الجارحي أن فوائد ديون مصر في الموازنة الجديدة تصل 

لمحلي لمصر أرتفع بشكل كبير خالل السنوات مليار جنيه وأضاف خالل مؤتمر صحفي اليوم أن الدين ا 520العامة للدولة نحو 

 القليلة الماضية بسبب تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة.

 (بوابة االخبار) %2..0مليون جنيه ومؤشرها يخسر 600البورصة تخسر 

يوليو ,  وسط أحجام تداول متوسطة غلب عليها االتجاه 06لدى إغالق تعامالت الثالثاءتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية أداءها 

وخسر رأس المال  البيعي من المستثمرين العرب قابلها عمليات شراء من المؤسسات وصناديق االستثمار المحلية واألجنبية

 .مليون جنيه 600المقيدة بالبورصة السوقي ألسهم الشركات 

 (بوابة االخبار) جنيه بعطاء اليوم 6.26ثبت الدوالر عند البنك المركزي ي

جنيه للبيع الثالثاء وذلك  6.26جنيه للشراء، و 6.21ثبت البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، سعر صرف الدوالر عند 

مليون دوالر بالبنوك العاملة بالسوق المحلي، بعد تعديل آلية العطاءات  020المركزي، نحو وضخ البنك  بالعطاء الدوالري األسبوعي

 مليون دوالر في ثالثة عطاءات أسبوعًيا. 0.الدوالرية لتطرح الثالثاء من كل أسبوع، في عطاء واحد، بعدما كان يتم ضخ 

 (الوطن) سنوات 1وكيل وزارة البترول: سنصل لالكتفاء الذاتي في 

اتفاقيات للبحث عن الغاز  5وافقت لجنة الطاقة بمجلس النواب، برئاسة طلعت السويدي، على الترخيص لوزير البترول بتعديل 

ول والهيئة العامة للبترول مع شركة ويني والبترول في مناطق "دلتا النيل، والتمساح البحرية، ورأس البر البحرية بين وزارة البتر

 اإليطالية وشركة بي بي اإلنجليزية وعرض أشرف فرج وكيل وزارة البترول لالتفاقيات واالستكشافات"

http://akhbarelyom.com/news/533057
http://akhbarelyom.com/news/533057
http://akhbarelyom.com/news/533051
http://akhbarelyom.com/news/533051
http://akhbarelyom.com/news/533037
http://akhbarelyom.com/news/533037
http://akhbarelyom.com/news/532926
http://akhbarelyom.com/news/532926
http://akhbarelyom.com/news/532886
http://akhbarelyom.com/news/532886
http://akhbarelyom.com/news/532641
http://akhbarelyom.com/news/532641
http://www.elwatannews.com/news/details/1268225
http://www.elwatannews.com/news/details/1268225
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 (البوابه نيوز) عجز الموازنة العامة للدولة % 00"الجارحي":

 00وزير المالية، إن حجم عجز الموازنة بالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي خالل العام المالي الماضي يبلغ ما بين  قال عمرو الجارحي،

حجم الدين العام بالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي، معتبرا أنه في ظل العجز يعني زيادة االحتياج  %66-62، إضافة إلى %00.1إلى 

 .للتمويل لتدبير النفقات العامة

 (البوابه نيوز) مليار جنيه دعًما للكهرباء 10"شاكر": نحتاج 

رغم إبقاء الحكومة على « خرافية»قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن فاتورة استهالك الكهرباء أصبحت 

مليار جنيه، خالل العام الجاري، لمطابقة أسعار  ٠٥يصل لما يقرب من « دعم»وكشف أننا بحاجة إلى دعم الكهرباء للمستهلكين، 

 .مليار جنيه ٢١وأشار إلى أنه كان من المقرر أن تبلغ قيمة الدعم للعام الجارى  الكهرباء بالعام الماضي

 (المصري اليوم) )نص كامل( 2002-2002الجريدة الرسمية تنشر الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 

 .2002-2002، الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2002يوليو  20الصادر « د»مكرر  22نشرت الجريدة الرسمية في عددها 

 (اليوم السابع) الكيماوية عن العام الماضىمليون جنيه مكافآت مجلس إدارة الشركة القابضة  2.2

دارة اإلكشفت القوائم المالية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع األعمال العام، أن مكافآت أعضاء مجلس 

مليون جنيه. وبحسب المؤشرات ومصادر من الشركة، فإن رئيس مجلس اإلدارة الدكتور رضا  2.2عن العام المالى الماضى بلغت 

 .ألف جنيه، والبدالت واالنتقاالت ومكافآت اللجان 52ألف جنيه بخالف الراتب الشهرى البالغ  210العدل تقاضى مكافأة بلغت 

 (رصد) جنيًها للبيع في السوق السوداء 0..00الدوالر يسجل 

للبيع، وبلغ سعــــر الدوالر  جنيها 0..00وجنيها للشراء،  00.50سجلت أسعار الدوالر في السوق السوداء خالل تعامالت، الثالثاء، 

جنيهات للبيع، وفًقا ألحـدث تقرير للبنك المركزي  6.6600، وجنيهــات للشـراء .6.612األميركــي في السوق الرسمي نحو 

 المصري.

 (رصد) مليون جنيه 06النيابة تأمر بضبط "أمين شونة قمح" بحلوان لوجود عجز بـ 

مليون جنيه،  06لتورطهما في االستيالء على أمر أحمد هيندى وكيل نيابة التبين، بضبط وإحضار أمين شونة ومستأجرها، 

بصوامع توريد القمح المتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين بدائرة حلوان، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول 

 الواقعة.

 (أصوات مصريه) مليون دوالر إلنشاء مركز تداول وتخزين منتجات بترولية 000سوميد تقترض 

 000قالت وزارة البترول، اليوم األربعاء، إن الشركة العربية ألنابيب البترول )سوميد(، والبنك األهلي المصري، وقعا قرضا بقيمة 

نتجات البترولية، بمنطقة العين مليون دوالر، لتمويل المرحلة األولى من مشروع إنشاء رصيف بحري، ومركزا لتداول وتخزين الم

 السخنة.

 (أصوات مصريه) %0.5إلى  %5.1الحكومة تخفض األثر التضخمي "للقيمة المضافة" من 

، مقارنة بنحو %٢,١القيمة المضافة سيكون قال عمرو الجارحي، وزير المالية، اليوم الثالثاء، إن األثر التضخمي لقانون ضريبة 

وفسر أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، هذا الخفض المتوقع  توقعها وزير المالية السابق، هاني قدري %١,٠

 .الضريبة على بعض السلع والخدمات في األثر التضخمي للضريبة بأنه ناتج عن تقليص نسبة

 

http://www.albawabhnews.com/2027151
http://www.albawabhnews.com/2027151
http://www.albawabhnews.com/2027796
http://www.albawabhnews.com/2027796
http://www.almasryalyoum.com/news/details/981567
http://www.almasryalyoum.com/news/details/981567
https://www.youm7.com/story/2016/7/20/22-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A2%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-/2806556
https://www.youm7.com/story/2016/7/20/22-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A2%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-/2806556
http://rassd.com/190385.htm
http://rassd.com/190385.htm
http://rassd.com/190415.htm
http://rassd.com/190415.htm
http://www.aswatmasriya.com/news/details/65769
http://www.aswatmasriya.com/news/details/65769
http://www.aswatmasriya.com/news/details/65763
http://www.aswatmasriya.com/news/details/65763
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 50 للدولة.صحفى: قانون القيمة المضافة جزء من سياسة اإلصالح االقتصادى والمالى وزير المالية فى مؤتمر 

 (جريدة االهرام) مليار جنيه حصيلة متوقعة من تطبيق القانون تسهم فى سد عجز الموازنة

عمر الجارحي وزير المالية ان مشروع قانون القيمة المضافة يأتي كجزء من سياسة االصالح االقتصادي الشامل موضحا ان  أكد

قانون ضريبة المبيعات المعمول بها حاليا، الفتا الي ان الحصيلة  علىدة ولكن هي تعديالت ضريبة جدي ال تعدالضريبة 

مليار جنيه، موضحا انه سيتم تطبيق الضريبة بعد شهر من اقرار  50الي  21المتوقعة بعد بدء تطبيق الضريبة تتراوح ما بين 

 البرلمان لها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/191967/5/538535/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%AC%D8%B2.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/191967/5/538535/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%AC%D8%B2.aspx
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 الحراك المجتمعي-0

 (بوابة االخبار) بأكتوبر يعتصمون للمطالبة بصرف مرتباتهم« سيجما لألدوية»عمال 

 المتأخرة عن شهر يونيو الماضيبصرف مرتباتهم  أكتوبر للمطالبةالعمال في شركة سيجما لألدوية بالسادس من  اعتصم عشرات

من العمال عن العمل بسبب مطالبتهم بحقوقهم وحقوق زمالئهم  00واعترض العمال على قيام إدارة الشركة بإصدار قرار بوقف 

 الشركة.العاملين فى 

 (الوطن) عمال "الدولية للسيراميك" بقويسنا يواصلون إضرابهم عن العمل للمطالبة باألرباح السنوية

إضرابهم عن العمل لليوم  عامل بشركة مصر الدولية للسراميك بمنطقة قويسنا الصناعية بمدينة قويسنا 0100واصل نحو 

ية العمال بحقهم في الألرباح السنوكما طالب  السادس على التوالي؛ للمطالبة برفع األجور والحوافز الشهرية بسبب تدنيها الشديد

 .للشركة، وكذلك حقهم على الشركة في العالج من آثار العمل وسط الغبار الناتج عن إنتاج السيراميك

 (الوطن) أهالي "بلشاي" الغربية يستغيثون بالمحافظ بسبب الصرف الصحي: "بيوتنا هتتهد"

تجمع العشرات من أهالي قرية بلشاي التابعة لمركز كفر الزيات في الغربية، أمام ديوان عام المحافظة بمدينة طنطا؛ احتجاجا 

وأكد أهالي القرية، أنهم فوجئوا بتوقف المشروع دون أسباب من قبل الشركة  على توقف تنفيذ مشروع الصرف الصحي في القرية

 ألف نسمة. 10نتهاء منه في عزب وقرى أخرى صغيرة، موضحين أن قريتهم يتخطى التعداد السكاني لها نحو المنفذة، رغم اال

 

 قضايا المجتمع-2

 

 التعليم

 (الوطن) «العمالت األجنبية»بـ يرفض دفع المصاريف « الجامعات الخاصة»التعليم العالى: 

أكد مجلس الجامعات الخاصة واألهلية، برئاسة الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رفضه إلزام دفع 

الطالب المصريين للمصاريف الدراسية بالعمالت األجنبية، مع عدم فرض أية رسوم جديدة على الطالب الدارسين بتلك 

 عن المصروفات بالنسبة للطلبة الجدد.  %1عن نسبة  الجامعات، وعدم زيادة المصروفات الدراسية

 (الوطن) مدرسة ابتدائية 10"التعليم" توقع بروتوكوال مع "فودافون مصر" لتطوير 

لمهندس محمد يسري حنة رئيس مجلس أمناء مؤسسة وقع الدكتور الهاللي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وا

مدرسة  10فودافون مصر لتنمية المجتمع، بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة وفودافون مصر؛ لتحسين البيئة التعليمية، في 

 محافظات بصعيد مصر، وهي: "الفيوم، سوهاج، واألقصر". 5ابتدائية حكومية، تحت مسمى "مدارس العلم قوة"، في 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/532843
http://akhbarelyom.com/news/532843
http://www.elwatannews.com/news/details/1268393
http://www.elwatannews.com/news/details/1268393
http://www.elwatannews.com/news/details/1268639
http://www.elwatannews.com/news/details/1268639
http://www.elwatannews.com/news/details/1267221
http://www.elwatannews.com/news/details/1267221
http://www.elwatannews.com/news/details/1268131
http://www.elwatannews.com/news/details/1268131
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 الصحه

 (اليوم السابع) ألف عبوة سوفالدى لعالج مرضى فيروس سى 600"الصحة" تطرح مناقصة لتوريد 

ألف عبوة من عقار سوفالدى إلى مراكز الكبد  600أعلنت وزارة الصحة والسكان عن طرحها مناقصة عامة للشركات المحلية لتوريد 

صدر مسئول بوزارة الصحة والسكان " أنه تم طرح المناقصة الجديدة بعد أن أوشك السوفالدى خالل الفترة المقبلة. وقال م

 .د وبرامج العالج على نفقة الدولةالموجود بمخازن الوزارة على النفاذ مؤكدا انتظام عمليات الصرف بجميع مراكز الكب

 

 السياحه

 (البوابه نيوز) %01نسبة اإلشغال السياحي بالفنادق الثابتة باألقصر ترتفع لـ 

سائح متعدد  .26أوضح العميد أبو الحجاج كمال مفتش مباحث شرطة السياحة واآلثار لمنطقة جنوب الصعيد، أن النسبة شملت 

مشيرا إلى أن الصينيين هم األكثر تواجدا  ،% 01زائرا يشكلون نسبة  2.0بإجمالي  % 6مصريا بنسبة  5.2و % 2الجنسيات بنسبة 

 باألقصر هذه األيام يليهم األمريكان ثم البريطانيين والدنماركيين واأللمان واليابانيين.

 (20عربي) موسكو تضع شروطا "مذلة" لعودة السياحة الروسية إلى مصر

التعجيزية والمذلة" “بـ وضعت روسيا عدة اشتراطات أمنية للسماح بعودة السياح الروس إلى مصر، في خطوة وصفها كثيرون 

إلهامى الزيات، الرئيس األسبق التحاد  استبعدفي المطارات و صاالت خاصة للروسوعلى رأس هذه الشروط عمل  للنظام المصري

  .الروسيةالغرف السياحية في مصر، إمكانية تحقيق هذه االشتراطات 

 

 قباطاأل

بوابة ) مجلس كنائس مصر حول أحداث المنيا: األمر الذي يمس هيبة الدولة يهز صورتها في الداخل والخارج

 (االهرام

قال القس رفعت فتحي أمين عام مجلس كنائس مصر، إنّ تكرار األحداث الطائفية، وال سيما في محافظة المنيا في الفترة األخيرة، 

وأضاف  لق قانوني، ولم يكن هناك جزاءا رادع في أي منهاأمرٌ يدعو إلى التساؤل والقلق، فلم يتم التعامل مع هذه األحداث من منط

 في بيان له مساء الثالثاء: األمر الذي يمس هيبة الدولة، ويهز صورتها في الداخل والخارج.

 (الوطن) القانون" هو الخيار األفضل“لـ األنبا مكاريوس يلتقي أقباط "أبويعقوب": اللجوء 

أسر المتضررين في أحداث قرية أبويعقوب التابعة  التقي األنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبوقرقاص لألقباط األرثوذكس

ية المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبط وقال القس بولس حليم لمركز المنيا، والذين احترقت منازلهم بسبب شائعة بناء كنيسة

 هناك اتصاالت مستمرة مع المسؤولين لتعويض المتضررين، موضحا أن اتخاذ الطريق القانوني هو الخيار األفضل  أن األرثوذكسية

 (الوطن) المطرانية تشكر محافظ األقصر وبيت العائلة بعد حرق "كنيسة مدامود"

تقدمت مطرانية األقصر لألقباط األرثوذكس، برئاسة األنبا يوساب األسقف العام، بالشكر والتقدير لقيادات محافظة األقصر، لما 

د تفقوأوضحت الكنيسة، أن المحافظ  قدموه من دعم إثر اندالع حريق في كنيسة المالك ميخائيل بقرية المدامود شرق األقصر

 أحوال الكنيسة المحترقة، للوقوف على حجم الخسائر التي خلفتها النيران، الفتة إلى أن سبب الحريق غير معروف حتى اآلن.

https://www.youm7.com/story/2016/7/20/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-800-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%89-%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D9%81%D9%8A%D8%B1/2807751
https://www.youm7.com/story/2016/7/20/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-800-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%89-%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D9%81%D9%8A%D8%B1/2807751
http://www.albawabhnews.com/2027177
http://www.albawabhnews.com/2027177
http://arabi21.com/story/921907/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D8%A7-%D9%85%D8%B0%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1#tag_49232
http://gate.ahram.org.eg/News/1169170.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1169170.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1169170.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/1268147
http://www.elwatannews.com/news/details/1268147
http://www.elwatannews.com/news/details/1268309
http://www.elwatannews.com/news/details/1268309
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 (20عربي) ٌأقباط مصر: نتعرض لإلذالل وسفك دمائنا بالمنيا "المنكوبة"

يشتكي أقباط مصر من تكرار االعتداءات عليهم في محافظة المنيا، جنوبي البالد، قائلين إن الحكومة ال تقوم بدورها في حمايتهم 

وشهدت المنيا خمسة اشتباكات طائفية خالل األيام القليلة الماضية، بدأت باشتباكات قرية "الكرم" بعد  من االعتداءات المتكررة

 سيدة مسلمة ونتج عنها حرق منازل لألقباط وتعرية إحدى السيدات القبطيات.وشائعات بوجود عالقة بين شاب قبطي 

 

 أخرى

 (بوابة االخبار) نا األملوالمواطنون: فقد بالغربية.استمرار أزمة انقطاع المياه 

يوليو، استمرار أزمة انقطاع مياه  06شهدت قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات وقطور بمحافظة الغربية، الثالثاء 

بتلك المواطنين من عدم وجود حل األزمة واستمرار وتعددت شكاوى المواطنين  ساعات يومًيا بصورة متكررة 2الشرب ألكثر من 

 .اآلالف من أبناء ومواطني المحافظة في معاناة وكارثة إنسانية

 (الوطن) غضب في اإلسماعيلية النقطاع المياه شهرين متتاليين عن قرية "المنايف"

الغضب بين أهالي قرية "المنايف العالي" في محافظة اإلسماعيلية بسبب انقطاع مياه الشرب ألكثر من شهرين  تسود حالة من

متتالين، دون أي استجابة للشكاوى العديدة لمسؤولي المحافظة، خصوًصا شركة مياه الشرب والصرف الصحي والتي لم تحرك ساكًنا 

 لدائمة "أعطال وقريب هنعمل صيانة"، دون اتخاذ أي خطوة إيجابية.وقال األهالي إنَّ حجة المسؤولين ا حتى اآلن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arabi21.com/story/921913/%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B0%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%83-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A9#tag_49232
http://akhbarelyom.com/news/532822
http://akhbarelyom.com/news/532822
http://www.elwatannews.com/news/details/1267995
http://www.elwatannews.com/news/details/1267995
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 الخامسالمحور 

 المصري األمني تطورات المشهد

 -األمنية: األخبار 

 (بوابة األهرام) أمين شرطة بالمطريةضبط شخصين أطلقا أعيرة نارية وأصابا 

تمكنت مباحث قسم شرطة المطرية، من ضبط شخصين يستقالن دراجة بخارية، أطلق أحدهما عدًدا من األعيرة النارية تجاه 

وبعد القبض عليهما تبين أنهما سابق اتهامها  القسم، والذا بالفرار.القوة أثناء مرورها بمنطقة عزبة المسلة الجديدة بدائرة 

 في عدد من القضايا منها حيازة سالح ناري وأخرى سرقة.

 

 (اليوم السابع)بالمهندسين مجهولون يهاجمون حارس بنك ويستولون على سالحه 

بمنطقة  واللقاح،أمام هيئة المصل  العزيز،بشارع البطل أحمد عبد  HSBC بنكتعرض فرد شرطة من المكلفين بحراسة 

  .هاربيناعتداء بالضرب من قبل مجهولين، باالضافة إلى سرقة سالحه الميرى وفروا  المهندسين، لحادث

 

 (اليوم السابع) سقوط مندوب مبيعات يبيع كاميرات محظورة على شكل "ساعات يد" فى الدرب األحمر

تمكن ضباط قسم المصنفات الفنية بمباحث القاهرة، من القبض على أحد األشخاص يعرض كاميرات على شكل ساعة يد للبيع 

  .جنيه لكل كاميرا 200عبر شبكة المعلومات الدولية "اإلنترنت"، والتى تستخدم داخل األماكن المحظور التصوير بها مقابل مبلغ 

  

 -ونيابات: محاكم 

 (بوابة األهرام) جنيه 0000من مشجعي نادي الزمالك بضمان مالي  22إخالء سبيل 

جنيه  0000من مشجعي نادي الزمالك بضمان مالى قدرة  22أمر المحامي العام األول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بإخالء سبيل 

قوات الشرطة بالضرب، عقب هزيمة نادي الزمالك أمام فريق صن داونز اإلفريقي، مما أثار  علىواقعة تعديهم  لكل منهم، فى

 بتروسبورت الرياضي. إستادغضب المشجعين الذين قاموا بتكسير سيارتين أمام بوابة 

 

 (بوابة األهرام)جنيه  0000من حملة الماجستير والدكتوراه بكفالة  5اخالء سبيل 

جنيه لكل منهم على خلفية اتهامهم  0000من حملة الماجستير والدكتوراه، بكفالة  5قرر رئيس نيابة قصر النيل، إخالء سبيل 

 بإثارة الفوضي والتظاهر دون تصريح أمام مجلس الوزراء األحد ماضى.

 

 (بوابة األخبار) عن المحبوسين في مسيرة دعم حسام حسن رفض االستئناف على اإلفراج

من مشجعي النادي المصري  ١٢رفضت محكمة جنح استئناف بورسعيد برئاسة المستشار تامر محرم طلب االستئناف لإلفراج عن 

 يوما بقرار من النيابة. ٢٠تم حبسهم لمدة 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1168898.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1168898.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/7/20/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%87-%D8%A8/2807677
https://www.youm7.com/story/2016/7/20/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%87-%D8%A8/2807677
https://www.youm7.com/story/2016/7/19/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B8%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84/2806663
https://www.youm7.com/story/2016/7/19/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B8%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84/2806663
http://gate.ahram.org.eg/News/1169062.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1169062.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1169112.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1169112.aspx
http://akhbarelyom.com/news/532964
http://akhbarelyom.com/news/532964
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 (بوابة األخبار) مليون جنيه للمصرف المتحد 22االقتصادية تلزم شركة كيماويات بسداد 

مليون  ١٢قضت الدائرة العاشرة االستئنافية بمحكمة القاهرة االقتصادية، بإلزام الشركة المتحدة للصناعات الكيماوية بسداد 

المصرف المتحد.وكان المصرف المتحد قد أقام دعوى  سنوية لبنككفائدة  ٪٠جنيه وتسعمائة وثالثين ألف جنيه، باإلضافة إلى 

سنوية، وذلك نظير خدمات استشارية  ٪٢١مليون جنيه وفوائده سنوية وتعويضات  ٢٥١د قضائية، ضد الشركة مطالبة بسدا

 .قدمها البنك للشركة، إال أن المدعي عليها تقاعس عن السداد

 

 (بوابة األخبار) النيابة تتهم سيد مشاغب وآخرين بحرق قاعة المؤتمرات

نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد البشالوى لكل من سيد مشاغب كابو وايت نايتس وياسر جوجو وأحمد وجهت 

 اعادته فتحه النيابة من جديد. الذيوذلك فى التحقيق  ؤتمرات بمدينة نصر العام الماضيبحر تهمة حرق قاعة الم

 

 -اعتقاالت: 

 (بوابة األخبار) مسئول اللجان النوعية بمركز قوص شخص بزعم انه علىالقبض 

عبوات ناسفة بدائية  5رئيس اللجان النوعية بمركز قوص، والمتهم بتفجير القبض على شخص بزعم انه قنا،  مباحثألقت 

 الصنع بالقرب من مواقع شرطية.

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/532772
http://akhbarelyom.com/news/532772
http://akhbarelyom.com/news/532764
http://akhbarelyom.com/news/532764
http://akhbarelyom.com/news/532761
http://akhbarelyom.com/news/532761

