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 المحور األول

 المصرية الخارجيةالسياسة تطورات 

 

 )موقع وزارة الخارجية المصرية( خالل زيارته إلى إسرائيلنتنياهو يجرى جلسة محادثات موسعة مع شكري 

امتدت رائيل وزراء االسرائيلى بنيامين نيتنياهو في إسأجرى سامح شكري وزير الخارجية جلسة مباحثات موسعة مع رئيس ال

ة تناولت كاف الخاص،عشاء أقامه رئيس الوزراء اإلسرائيلي لوزير الخارجية بمنزله  علىألكثر من ساعتين، أعقبها مباحثات مطولة 

 .ة السالم الفلسطينية اإلسرائيليةالجهود المرتبطة بتفعيل عملي

 

 )موقع وزارة الخارجية المصرية(إسرائيل ى نتائج مباحثاته فى شكرى يطلع نظيره األردنى عل

اتصااًل هاتفيًا مع أجرى وزير الخارجية سامح شكرى صرح المستشار أحمد ابو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأنه 

نظيره األردنى ناصر جوده، حيث أطلعه على نتائج المباحثات التى أجرها مع رئيس الوزراء االسرائيلى خالل زيارته األخيرة 

 لية السالم بين الفلسطينيين واسرائيل.السرائيل فيما يخص سبل دفع عم

 

 )موقع وزارة الخارجية المصرية( وزير الخارجية يجرى اتصااًل بالرئيس الفلسطينى محمود عباس

سامح شكرى وزير الخارجية أجرى اتصااًل هاتفيًا مع باسم وزارة الخارجية، بأن  صرح المستشار أحمد ابو زيد المتحدث الرسمى

الرئيس الفلسطينى محمود عباس، استعرض خالله نتائج زيارته األخيرة إلى اسرائيل والمحادثات التى اجرها مع رئيس الوزراء 

 ئيلية.االسرائيلى بنيامين نتنياهو حول سبل دفع عملية السالم الفلسطينية االسرا

 

 

 )بوابة األهرام( شكري يجرى اتصاال بوزير خارجية فرنسا الستعراض نتائج زيارته إلسرائيل

رح وص سرائيله نتائج زيارته األخيرة إلأجرى سامح شكرى وزير الخارجية اتصاالً بوزير خارجية فرنسا جان مارك إيرو استعرض خالل

 ئيل،اسراالمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن االتصال تناول نتائج زيارة وزير الخارجية األخيرة الى 

 وتقييم الجهود االقليمية والدولية المبذولة لتشجيع الجانبين الفلسطينى واالسرائيلى الستئناف عملية السالم.

 

 

 ام()األهرالسفير الفلسطينى بالقاهرة: الزيارة منسقة ونرحب دائما بالدور المصرى 

على هامش اجتماع الدول المشرفة على شئون الفلسطينيين بمقر األمانة العامة للجامعة العربية، فى رد على أسئلة للصحفيين 

إننا نفهم زيارة الوزير سامح شكرى والتى تمت بعد زيارة رام اهلل وبالتنسيق معنا دعمًا لجهود اإلسراع » الشوبكى:أوضح السفير 

 رحب دومًا بالدور المصري.وأضاف ان الجانب الفلسطيني يبعقد المؤتمر الدولى للسالم 

 

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=64a0ca95-bad1-469c-bb3d-a5b16a478577
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=64a0ca95-bad1-469c-bb3d-a5b16a478577
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=e70b8076-56ba-4daa-bcdf-96211a2faac1
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=e70b8076-56ba-4daa-bcdf-96211a2faac1
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=b218efef-4a75-4de4-ab98-89ef7ece465b
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=b218efef-4a75-4de4-ab98-89ef7ece465b
http://gate.ahram.org.eg/News/1166306.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1166306.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/191959/26/537171/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%82%D8%A9--%D9%88%D9%86%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%A6.aspx
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 )بوابة األهرام( نتنياهو: التعاون مع مصر هو ذخر إلسرائيل أمنًيا ودولًيا

جاءت تصريحات نتانياهو  صرح رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو بان التعاون مع مصر هو ذخر إلسرائيل أمنيا ودوليا

أن قيام وزير خارجية مصري وأوضح  بحسب اإلذاعة اإلسرائيلية البرلمانية،ظهر اليوم اإلثنين في مستهل جلسة كتلة الليكود 

 بزيارة للبالد ألول مرة منذ تسعة أعوام يدل على التقارب الهام بين الدولتين.

 

 )بوابة األهرام( نتنياهو يشيد بمستشاره يسحاق مولخو: كان سبًبا في زيارة شكري إلسرائيل

الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بمستشاره السياسي يسحاق مولخو مشيًرا إلى أنه أسهم كثيرا في تحقيق زيارة أشاد رئيس 

 وزير الخارجية المصري إلى إسرائيل.

 

 )اليوم السابع( مكتب نتنياهو يعلن استعداد رئيس الوزراء للقاء الرئيس الفلسطينى فى مصر

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" اإلسرائيلية، أن مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلى علق على األخبار المتداولة حول لقاء سيجمع بين 

السيسى، قائال: إن نتنياهو مستعد لذلك فى إطار المجهودات فى مصر برعاية نتنياهو والرئيس الفلسطينى محمود عباس 

  .لدفع عملية السالم

 

 )موقع الخارجية المصرية( جنوب السودانبالسالم  تيجة إندالع المواجهات بين أطرافنمصر تعرب عن قلقها 

لمواجهات التي شهدتها العاصمة الجنوب سودانية جوبا في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن قلقها البالغ نتيجة اأعربت مصر 

وعدد من مدن جنوب السودان خالل األيام األخيرة، معتبرة ذلك التصعيد خطرًا كبيرًا يهدد اتفاق السالم الموقع بين الرئيس 

 ، وعمل حكومة الوحدة الوطنية االنتقالية.1122سلفا كير ونائبه األول رياك مشار في أغسطس 

 

 )األهرام( رك فى اجتماعات قمة االتحاد اإلفريقىمصر تشا

غادر سامح شكرى وزير الخارجية فجر اليوم إلى كيجالى لحضور اجتماعات الدورة السابعة والعشرين لقمة االتحاد اإلفريقى، والتى 

واإلثنين المقبلين بالعاصمة الرواندية. وسوف يسبق القمة اجتماعات الدورة العادية التاسعة والعشرين تعقد يومى األحد 

 .( خالل الفترة من غد وحتى الجمعةللمجلس التنفيذى )وزراء الخارجية

 

 )بوابة األهرام( وزارة الخارجية تتابع أوضاع المصريين الموقوفين في مركز ترحيالت الشميسي بالسعودية

صرح القنصل العام باإلنابة في جدة أشرف الديب بأن السفارة المصرية في الرياض والقنصلية العامة في جدة تتابع عملية 

والذين تأخر سفر بعضهم األسبوع الماضي، وذلك لظروف  مصروالعمل في المملكة إلى تسفير المواطنين من مخالفي نظام اإلقامة 

 متعلقة بإجازة العيد في المملكة، وكذلك الضغط الشديد على شركات الطيران بسبب موسم عودة المعتمرين.

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1166309.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1166309.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1165830.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1165830.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/7/11/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86/2795889
https://www.youm7.com/story/2016/7/11/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86/2795889
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=5e5f87ad-ffa3-4c90-bc6e-ebef5f002a17
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=5e5f87ad-ffa3-4c90-bc6e-ebef5f002a17
http://www.ahram.org.eg/News/191959/25/537130/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%89.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/191959/25/537130/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%89.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1166305.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1166305.aspx
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 )بوابة األخبار( «نتنياهو»أمام « شكري»ناء على انح« الخارجية»أول تعليق من 

إلى أن هناك عددا من الصور المفبركة التي تم استخدامها على مواقع التواصل  باسم وزراة الخارجية المصرية أشار المتحدث

بقصد تشويه الزيارة، منوها بأن شكري لم يشاهد نهائي اليورو مع  وهياالجتماعي، تظهر وزير الخارجية ينحني أمام نتنياهو، 

 نتنياهو وإنما هى مجرد صورة تم التقاطها أثناء محاولتهما معرفة النتيجة.

 

 )بوابة األخبار( السيسي إلى ميركلنيا وينقل تحيات وزير الداخلية يزور ألما

عبد الغفار وزير الداخلية بزيارة رسمية إلى جمهورية ألمانيا اإلتحادية على رأس وفد أمنى رفيع المستوى تلبية  مجديام اللواء ق

 .خلية األلمانى د.توماس دى ميزييرلدعوة وزير الدا

 

 )اليوم السابع( رئيس مجلس النواب يزور اليوم "الدوما" الروسى لبحث سبل تبادل الخبرات

يزور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الثالثاء، البرلمان الروسى "الدوما"، حيث يلتقى خالل الزيارة برئيس 

  .ب الروسى سيرجى ناريشكين، لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البرلمانيين المصرى والروسىمجلس النوا

 

 )بوابة األهرام( سفير مصر في برلين: الجانب األلماني يرى في مصر دعم ألمن واستقرار المنطقة

المصري في برلين، الدكتور بدر عبد العاطي، أن ألمانيا تولي أهمية لدور مصر كأحد دعائم األمن واالستقرار في أكد السفير 

المنطقة، وفقا لما شهدته زيارة وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، وتوقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الداخلية األلمانية، 

 سيسي، والشعب المصري.اته وتقديره للقل تحيمشيرا إلى وزير الداخلية األلماني ن

 

 )مصر العربية(وسوريا والعراق رئيس الوزراء التركي: سنطور عالقاتنا مع مصر 

 .أكَّد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أنَّ بالده تسعى لتطويرعالقاتها مع كافة دول المنطقة بما فيها العراق ومصر وسوريا

أكاديمية السياسيين"، التي تنظمها رئاسة البحث “بـ  27الـ ذلك في كلمة له، االثنين، خالل افتتاح الدورة التعليمية جاء 

 .العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرةوالتطوير في حزب 

 

 )بوابة األهرام( وصول المبعوث األممى بشأن ليبيا للقاهرة لبحث استئناف الحوار السياسي

وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة مارتن كوبلر مبعوث األمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا قادما من تونس في زيارة 

 حوار السياسي الليبي خالل الفترة القادمة.لمصر تستغرق ثالثة أيام يبحث خاللها آخر التطورات في ليبيا واستئناف ال

 

 )بوابة األخبار( مصريين كانوا مختطفين في ليبيا 2منفذ السلوم يستقبل 

محافظة الدقهلية وواحد من  2مصريين بينهم " 2يوليو،  22استقبل منفذ السلوم البري على الحدود المصرية الليبية، اإلثنين 

 من محافظة المنيا"، والذين كانوا مختطفين في ليبيا وتم إطالق سراحهم.

 

http://akhbarelyom.com/news/528803
http://akhbarelyom.com/news/528803
http://akhbarelyom.com/news/528617
http://akhbarelyom.com/news/528617
https://www.youm7.com/story/2016/7/12/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE/2796233
https://www.youm7.com/story/2016/7/12/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE/2796233
http://gate.ahram.org.eg/News/1166321.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1166321.aspx
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1150439-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1150439-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://gate.ahram.org.eg/News/1166328.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1166328.aspx
http://akhbarelyom.com/news/528754
http://akhbarelyom.com/news/528754
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 )األهرام( ستؤدي النهيار المنطقة"الشعب يريد إسقاط النظام"  شعارات األوسط:المبعوث الروسي في الشرق 

المبعوث الخاص للرئيس الروسي في الشرق األوسط، ميخائيل بوجدانوف، إنّ أطراف بعينها تحاول فرض خططها على منطقة قال 

الشرق األوسط فى ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة بما يهدد استقرارها، الفًتا إلى أن العالقات السياسية بين الدول 

وأشار بوجدانوف، أن نداءات الشعوب بإسقاط النظام لعبة ستؤدي النهيار المنطقة التى  اومنها السعودية وإيران تأثرت مؤخًر

 .قالية تؤدي لخلق مراحل انتقاميةباتت غير مستقرة في اآلونة األخيرة، مشدًدا على أن المراحل االنت

 

 )بوابة األهرام( في أول تعليق إسرائيلي: تل أبيب تؤكد صحة لقاء نادر بكار وتسيبي ليفني

في أول تعليق رسمي من وسيلة إعالم رسمية إسرائيلية عن اللقاء الذي تم بين وزيرة الخارجية السابقة وعضوة الكنيست تسيبي 

ر التليفزيون الحكومي اإلسرئيلي في تقريليفني عضو حزب المعسكر الصهيوني والمتحدث باسم حزب النور السلفي نادر بكار، قال 

وذلك في جامعة هارفارد األمريكية قبل ثالثة أشهر وقالت  له إن ليفني امتنعت تماًما عن التعقيب على ما نشر حول اللقاء

ر من كثيمصادر مقربة من ليفني لمراسل التليفزيون اإلسرائيلي إن اللقاء حصل فعاًل، غير أن توقيت الكشف عنه اآلن يثير ال

 عالمات االستفهام، خاصة أنه تزامن مع زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري لتل أبيب.

 

 )اليوم السابع( سنوات 2مصر تعود الجتماعات دول حوض النيل بعد غياب 

المقرر عقده الخميس المقبل، فى أوغندا، وذلك بعد غياب التمثيل الوزارى  14الـ تشارك مصر فى اجتماع دول حوض النيل 

، بعدم المشاركة المصرية فى فعاليات مبادرة حوض 1121سنوات بقرار من الرئيس األسبق حسنى مبارك فى يونيو  2لمصر منذ 

  .النيل بكل أنشطتها

 

 )المصري اليوم( لى مصرالقاهرة وتل أبيب تعمالن بشكل مكثف لتنظيم زيارة نتنياهو إ

أن القاهرة وتل أبيب تعمالن بشكل مكثف لتنظيم زيارة نتنياهو إلى مصر لعقد لقاء « تايمز أوف إسرائيل»ذكر موقع صحيفة 

أجرى فيه شكرى محادثات مع نتنياهو فى إسرائيل. ونقل الموقع عن تقرير تليفزيونى،  الذيقمة مع السيسى، فى الوقت 

 أوردته القناة الثانية اإلسرائيلية، أن ترتيبات تجرى حالياً لزيارة نتنياهو لمصر قبل نهاية العام، وأن اللقاء بين السيسى ونتنياهو

 سيتم عقده فى القاهرة أو مدينة شرم الشيخ.

 

 )الوطن(مصر  االتحاد األوروبى غير متعاطف مع الشراكة األورومتوسطيةرئيس لجنة 

محافظ وعمدة على مستوى دول شرق المتوسط  211قال المستشار عدلى حسين، رئيس لجنة الشراكة األورومتوسطية، التى تضم 

و، ويرى أن ما حدث فيها يوني 01أن االتحاد األوروبى غير متعاطف مع مصر منذ ار له مع جريدة الوطن في حو «روما»ومقرها 

 .«انقالب»

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1166349.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1166349.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1166310.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1166310.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/7/11/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-6-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA/2795368
https://www.youm7.com/story/2016/7/11/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-6-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA/2795368
http://www.almasryalyoum.com/news/details/977191
http://www.almasryalyoum.com/news/details/977191
http://www.elwatannews.com/news/details/1254691
http://www.elwatannews.com/news/details/1254691
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وتل أبيب بحثت دورا مصريا فى ملف  را إسرائيليا فى ملف حوض النيلصحافة إسرائيل: القاهرة بحثت دو

 )الشروق( المفقودين بغزة

ان  ذهب معظمهاتناولت الصحافة اإلسرائلية موضوع زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري الي تل أبيت بعدت طرق حيث 

ورا إسرائيليا في ملف حوض النيل وتل أبيب بحثت دورا مصريا في ملف الجنود اإلسرائلين المختطفين القاهرة بحثت أثناء الزيارة د

 في غزة.

 

 )الشروق( «أسرى شاليط»وال مفاوضات قبل إطالق  إسرائيلنرحب بوساطة مصر حول مصير جنود «: حماس»

إن الموقف العام للحركة «: »الشروق»رحبت حركة حماس على لسان القيادى البارز بها غازى حمد بالوساطة المصرية، قائال لـ

حتالل اإلسرائيلى ثابت وقوى، وهو أنها لن تدخل فى تفاوض قبل أن تطلق إسرائيل سراح األسرى فيما يتعلق بأسرى جيش اال

 «.1122الذين شملتهم صفقة الجندى جلعاد شاليط فى 

 

Wallaمصر العربية( : السيسي يخرج "قصته" مع إسرائيل من الظلمات إلى النور( 

منذ وصول السيسي للحكم، دارت العالقات بين القاهرة والقدس في الظلمات. زيارة وزير الخارجية المصري إلسرائيل تكشف “

هذا  ."لدين، بما في ذلك الحرب على اإلرهاب، وتشير إلى سعي القاهرة لوضع نفسها في وسط المسرح السياسيالتعاون بين الب

العبري، تحت عنوان "القصة ” wallaما خلص إليه "آفي يسسخروف" المحلل اإلسرائيلي للشئون العربية في تحليل بموقع "

 للنور".خرجت 

 

 )مصرالعربية( مع وزير الخارجية المصرينتنياهو يزين صفحته على فيس بوك بصورته 

"، على صفحته cover photoوزير الخارجية المصري، "وضع بنيامين نتانياهو، رئيس وزراء إسرائيل، صورة له مع سامح شكري، 

 الرسمية بموقع التواصل االجتماعي "فيس بوك".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11072016&id=eca1fd69-8d5c-419c-94ae-8518d4095058
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11072016&id=eca1fd69-8d5c-419c-94ae-8518d4095058
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11072016&id=a82df560-2fcd-4c21-89b0-5273715de911
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11072016&id=a82df560-2fcd-4c21-89b0-5273715de911
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1149491-walla-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D9%82%D8%B5%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1149491-walla-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D9%82%D8%B5%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1148348-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%83-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
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%A7/1148348-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%83-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A


 

 

1122يوليو  21  مرصد اإلعالم المصري       6   

 

 المحور الثانى

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -الرئاسة المصرية: 

 (األهرام) السيسى يكلف وزيرة الهجرة بتسوية مشكلة المصريين المقيمين بالسعودية دون تصريح

كلف السيسى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، خالل اجتماعهم أمس، بِاتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة 

 علىلمشكلة المواطنين المصريين المقيمين في السعودية والذين كانوا قد أدوا فريضة الحج دون الحصول  إليجاد تسوية

 التصريحات الالزمة لذلك، مؤكدًا أهمية التنسيق مع السلطات السعودية المعنية في هذا الصدد.

 

 (بوابة األهرام) الشرقاوي يعرض على السيسي تطورات تنفيذ خطة إصالح شركات القطاع

عرض خالل االجتماع تطورات تنفيذ خطة إصالح وتطوير و، بالدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع األعمال العام.السيسياجتمع 

نع وخطوط اإلنتاج القائمة بما يساهم في شركات قطاع األعمال العام، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إعادة تأهيل المصا

 تعظيم العائد من أموال الدولة المستثمرة في تلك الشركات.

 

 (بوابة األهرام) يؤكد تضافر الجهود الستعادة االستقرار بالدول العربية السيسي

مزوار وزير الشئون الخارجية والتعاون بالمملكة المغربية، وذلك بحضور سامح شكري وزير صالح الدين ، السيسياستقبل 

 الخارجية، باإلضافة إلى السفير المغربي بالقاهرة.

 

 (األهرام بوابة) السيسي يطلع على جهود التموين لتوفير السلع الغذائية للمواطنين

خالل االجتماع على الجهود المستمرة السيسي اطلع والذي  اجتمع السيسي بالدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية.

التي تقوم بها وزارة التموين لتوفير السلع الغذائية األساسية للمواطنين سواء من خالل منظومة التموين بنقاط الخبز أو عن 

 في منافذ وزارة التموين والمجمعات االستهالكية ومنافذ مشروع "جمعيتي".طريق طرح السلع 

 

 (الوطن) السيسي يلتقي ممثل مجموعة "ميرسك" العالمية

المجلس التنفيذي لمجموعة "ميرسك"  استقبل السيسي، كيم فيفير، الرئيس التنفيذي لشركة "إيه بي إم تيرمينلز" وعضو

العالمية المتخصصة في مجاالت الشحن البحري والصناعات التحويلية واالستخراجية، وذلك بحضور الفريق مهاب مميش، رئيس 

 هيئة قناة السويس، باإلضافة إلى عدد من قيادات مجموعة "ميرسك".

 

 (اليوم السابع) رة البترولفدانا بالعلمين لصالح وزا 52قرار جمهورى بإعادة تخصيص 

، بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة ارض من األراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة 1122لسنة  021أصدر السيسي، القرار رقم 

كائنة ناحية مدينة العلمين الجديدة، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، الستخدامها فى المشروعات فدان، ال 52.1بمساحة 

  .البترولية، وذلك نقال من األراضى المخصصة لألنشطة العمرانية

http://www.ahram.org.eg/News/191959/136/537205/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/191959/136/537205/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1166033.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1166033.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1166022.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1166022.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1166025.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/1257001
http://www.elwatannews.com/news/details/1257001
https://www.youm7.com/story/2016/7/10/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-85-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1/2794194
https://www.youm7.com/story/2016/7/10/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-85-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1/2794194
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 -الحكومة المصرية: 

 (اليوم السابع) رئيس الوزراء يرأس اجتماًعا لبحث ملفات القطاع السياحى اليوم

يرأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعا بشأن لجنة السياحة لمتابعة الملفات المتعلقة بالقطاع 

  .حكومة ووزارة السياحة لعودة الحركة السياحية لمعدالتهاالسياحى وتحركات ال

  

 (الوطن) رئيس الوزراء: زيادة منافذ بيع المنتجات وتوفير السلع أولوية قصوى للحكومة

التنفيذي للمشروعات الخدمية بالمحافظات؛ للعمل على تحقيق وجه شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بضرورة متابعة الموقف 

ة ووجه بضرور .خالل اجتماع اللجنة الوزارية االقتصاديةجاء  معدالت إنجاز عالية لالنتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المقررة.

 .بيع المنتجات الغذائية األساسية العمل على زيادة منافذ

 

 (بوابة األخبار) «قناة السويس»لـ  األساسيةالبنية ": نعمل على رفع كفاءة رئيس الوزراء لممثل "مايرسك

التقى شريف إسماعيل رئيس الوزراء كيم فيجفير الرئيس التنفيذي لشركة "إيه بي إم تيرمينلز" عضو المجلس التنفيذي 

العالمية، العاملة في مجال الشحن واللوجستيات وإدارة الموانئ والطاقة، وذلك بحضور وفد  لمجموعة "إيه بي مولر مايرسك"

 المجموعة المرافق له، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس.

 

 (اليوم السابع) إطالق مشروع التوأمة بين أجهزة تنظيم الكهرباء بمصر واليونان وإيطاليا اليوم

يطلق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، اليوم الثالثاء، مشروع التوأمة المؤسسية بالتعاون مع جهاز تنظيم الطاقة 

 .(AEEGSI) ، وجهاز تنظيم مرافق الكهرباء والغاز والمياه اإليطالى(RAE) اليونانب

 -البرلمان المصري: 

 (األهرام) للقدس المحتلة« شكرى»يتقدم بطلب إحاطة حول أسباب زيارة  بكري

تقدم النائب مصطفي بكري بطلب إحاطة حول زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلي مدينة القدس المحتلة وإجراء 

 .1117مع رئيس الوزراء االسرائيلي في زيارة هي االولي من نوعها منذ عام مباحثات 

 

 (الشروق) «العدالة االنتقالية ومفوضية التمييز»البرلمان لتأخر عرض « حقوق إنسان»بـ تذمر 

أعلن محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق اإلنسان بمجلس النواب، قيام اللجنة بعقد سلسلة من اللقاءات المهمة مع مجموعة 

وضح أنه تلقى طلبا من مسئولي الهالل األحمر المصري للقاء اللجنة، لبحث عددا من القضايا المتعلقة وأ.من المسئولين الدوليين

 .ستقبال السفير البريطاني في مصرووافق أعضاء اللجنة على ا.بعمل الهالل األحمر في مصر

 -األحزاب واالئتالفات: 

 (بوابة األهرام) حزب الكرامة يهاجم زيارة شكري إلسرائيل

ة لدول مكافأةأصدر حزب الكرامة بياًنا أدان فيه زيارة وزير الخارجية سامح شكرى لدولة إسرائيل، وقال البيان إن هذه الزيارة كأنها 

 االحتالل اإلسرائيلى على محاوالت خنق مصر فى أفريقيا وحصارها.

https://www.youm7.com/story/2016/7/12/%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%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%89/2796247
https://www.youm7.com/story/2016/7/12/%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%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%89/2796247
http://www.elwatannews.com/news/details/1256981
http://www.elwatannews.com/news/details/1256981
http://akhbarelyom.com/news/528719
http://akhbarelyom.com/news/528719
https://www.youm7.com/story/2016/7/12/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88/2796208
https://www.youm7.com/story/2016/7/12/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88/2796208
http://www.ahram.org.eg/News/191959/145/537173/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%C2%AB%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89%C2%BB-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/191959/145/537173/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%C2%AB%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89%C2%BB-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11072016&id=0de0771d-c7a6-4791-b7bd-984d091cb3ee
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11072016&id=0de0771d-c7a6-4791-b7bd-984d091cb3ee
http://gate.ahram.org.eg/News/1166185.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1166185.aspx
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 (اليوم السابع) حزب النور: لسنا مجبرين على الحديث عن لقاء بكار وليفنى

تم بين نادر بكار مساعد رئيس حزب النور لشئون اإلعالم وتسيبى ليفنى، وزيرة الخارجية  الذيرفض حزب النور الرد على لقاء 

رئاسى لحزب النور، الحزب ليس مجبرا على الرد حول لقاء بكار بليفنى". اإلسرائيلية السابقة، وقال عبد اهلل بدران، عضو المكتب ال

ينفعه، وله حرية الرأى فى الرد، وقيادات الحزب هى  الذييضره وما  الذيوأضاف أن "نادر بكار هو المعنى بالرد، والحزب يعلم ما 

  ."التى ترى ما إذا كان لقاء بكار بليفنى يقلل من شعبية الحزب من عدمه

 

 -منظمات المجتمع المدني: 

 (الوطن) "ال لألحزاب الدينية" تعتزم التقدم ببالغ للنائب العام بشأن لقاء بكار وليفني

ئيس حزب النور السلفي، للتحقيق في أعلنت حملة "ال لألحزاب الدينية" تقدمها غدا ببالغ للنائب العام، ضد نادر بكار، مساعد ر

لقائه مع وزيرة الخارجية اإلسرائيلية السابقة عضو الكنيست اإلسرائيلي رئيس حزب كاديما تسيبي ليفني، غير المعلن، للحديث 

تي لعن شؤون البالد مع جهة أجنبية، وتنفيذه تحركات مشبوهة في الواليات المتحدة على هامش دراسته في المنحة المجانية ا

 حصل عليها من جامعة هارفارد األمريكية.

 

 -تصريحات: 

 (اليوم السابع) لتجديد الخطاب الدينى واألوقاف والمفتىأسامة العبد: لقاءات مع األزهر 

ور مع الدكت المقبلة،قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة ستجتمع، خالل الفترة 

من الشهر الجارى. وأضاف أن أعضاء اللجنة سيقومون بزيارات لعدد من المؤسسات  27يوم  األوقاف،عة وزير محمد مختار جم

  .الدينية من بينها دار اإلفتاء، ومؤسسة األزهر الشريف لبحث تجديد الخطاب الدينى

  

 -توك شو: 

 

 (الشروق) «بني وليد»أخرين في  2مصري عائد من ليبيا يروي تفاصيل اختطافه مع 

مواطنين آخرين على يد ميليشيات مسلحة  2كشف المواطن شوقي محمد، مصري عائد من ليبيا، تفاصيل واقعة اختطافه هو و

 «.أفراد مسلحين اعترضوا طريقنا وسلبوا أموالنا وحقائبنا 0»قائًلا: رمضان الماضي،  12في ليبيا، يوم 

 

 (الشروق) يوضح أسباب زيارة وفد برلماني مصري إليطاليامدحت الشريف: 

قال النائب مدحت الشريف، عضو الجمعية األورومتوسطية وممثل مصر فى زيارة الوفد البرلمانى إليطاليا، إن وجود الوفد 

البرلماني المصري في إيطاليا، ليس بهدف التفاوض حول قرار البرلمان اإليطالي اآلخير بوقف تزويد مصر بقطع غيار لطائرات 

 .ق للجمعية األورومتوسطية في رومااع المخطط له والمسبضور االجتموأنما ح( الحربية، 22-)إف

 

 

https://www.youm7.com/story/2016/7/11/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1--%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%86%D9%89/2795970
https://www.youm7.com/story/2016/7/11/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1--%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%86%D9%89/2795970
http://www.elwatannews.com/news/details/1256755
http://www.elwatannews.com/news/details/1256755
https://www.youm7.com/story/2016/7/12/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF--%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7/2796078
https://www.youm7.com/story/2016/7/12/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF--%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7/2796078
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12072016&id=a3718cc1-ff7d-4412-88f8-4dbb3a62e202
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12072016&id=a3718cc1-ff7d-4412-88f8-4dbb3a62e202
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11072016&id=fec980cf-7509-4be7-bf63-21c21b052ec1
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11072016&id=fec980cf-7509-4be7-bf63-21c21b052ec1
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 (الشروق) «عيب الحركات دي»لميس الحديدي:  «نتنياهو»ورة وزير الخارجية مع ص« فبركة»عن 

المتداولة والتي يظهر فيها سامح شكري وزير الخارجية، منحنًيا أمام رئيس الوزراء « المفبركة»لميس الحديدي، على الصورة علقت 

ال يحتاج للقيام بمثل هذا الفعل، « شكري»إن قائلة « ديميصحش كده، عيب الحركات »ة: اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائل

 ، والتنحني ألحد، وإنما ينحني العالم أمامها.فمصر هي الرائدة في العالم العربي

 

 -سو شيال ميديا: 

 

 (اليوم السابع)له أنصار محمود عزت ينظمون مظاهرات تأييد عز الدين دويدار: 

كشف عز الدين دويدار أن أنصار القائم بأعمال مرشد اإلخوان محمود عزت أقاموا مظاهرات إلعالن دعمهم لعزت على حساب 

 األهبل". “بـ ليا للجماعة، واصفا التصرف اللجنة اإلدارية الع

 

 (اليوم السابع)مطيعين  لمجندين كوادرها لتحويل الجماعة منهج سطح التنظيمأنس حسن: 

قامت بتسطيح مناهج التربية فى الجماعة كى تساهم فى إجبار كوادر التنظيم على  االخوان جماعةت أن قيادا قال أنس حسن

 طاعة القيادات، وتحويلهم إلى مجندين داخل الجماعة يسمعون ويطيعون التنظيم. 

 

 (الشروق) إلسرائيل مراهقون في الشارع السياسي« شكري»خالد أبو بكر: المتاجرون بزيارة 

المتاجرون بزيارة »وقال .إلى إسرائيل ، وزير الخارجيةانتقد المحامي خالد أبو بكر، من وصفهم بالمتاجرين بزيارة سامح شكري

أسهل المعارضة وما أصعب المسؤولية، والسياسة الدولية تحتاج ما »، مضيًفا: «شكري إلسرائيل مراهقون في الشارع السياسي

 «.إلى مواجهة كدليل قوة

 

 (مصر العربية) محمود عفيفي عن مشاهدة شكري ونتنياهو نهائي اليورو: مفيش أدفئ من كدة

هائي اليورو في مقر إقامة بنيامين نتنياهو ن المصري، الخارجية وزير سامحمشاهدة انتقد الناشط السياسي محمود عفيفي، 

 .المحتلةرئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي بالقدس 

  

 )مصر العربية( جمال عيد: كيف لدولة يربطها زواج شرعي بأمريكا أن تقيم سالًما دافًئا مع إسرائيل؟

وقال "الحرام: كيف لدولة يربطها )زواج شرعي .استنكر الحقوقي جمال عيد، زيارة سامح شكري وزير الخارجية لالحتالل اإلسرائيلي

 ."تقيم )سالم دافئ( مع إسرائيل؟ وليست نزوة( مع الواليات المتحدة، أن

 

 (مصر العربية) مظهر شاهين عن زيارة شكري إلسرائيل: بدأنا نفهم منين يودي على فين

وقال "زيارة وزير الخارجية إلسرائيل أكبر .ل اإلسرائيليير الخارجية لالحتالعّلق الشيخ مظهر شاهين على زيارة سامح شكري وز

 ."واهلل الموفق والمستعان نا بدأنا نفهم منين يودي على فيندليل علي إن

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12072016&id=da2226a1-b8b8-4dd3-9b30-080ec149b876
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12072016&id=da2226a1-b8b8-4dd3-9b30-080ec149b876
https://www.youm7.com/story/2016/7/12/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9--%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7/2796194
https://www.youm7.com/story/2016/7/12/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9--%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7/2796194
https://www.youm7.com/story/2016/7/12/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%84/2796128
https://www.youm7.com/story/2016/7/12/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%84/2796128
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11072016&id=a0e68534-7cf0-4592-b01f-89636477c1e3
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11072016&id=a0e68534-7cf0-4592-b01f-89636477c1e3
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%A7/1150367-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%B4-%D8%A3%D8%AF%D9%81%D8%A6-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%AF%D8%A9
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%A7/1150367-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%B4-%D8%A3%D8%AF%D9%81%D8%A6-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%AF%D8%A9
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%A7/1150322-%D9%85%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D9%86%D9%81%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A%D9%86
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%A7/1150322-%D9%85%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D9%86%D9%81%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A%D9%86
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 (مصر العربية) فريدة الشوباشي مستنكرة: ناقص يقولوا السيسي عمل كامب ديفيد

ير الخارجية لالحتالل انتقدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، هجوم البعض على السيسي عقب زيارة سامح شكري وز

 ."!عمل كامب ديفيدوقالت "ناقص تكة ويقولوا إن السيسي هو اللي .اإلسرائيلي

 

 (مصر العربية) حافظ أبو سعدة: إسرائيل ستظل دولة احتالل عنصرية

وقال في تغريدة على حسابه بموقع .صريذكر حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق اإلنسان أن االحتالل اإلسرائيلي عن

التدوين المصغر "تويتر": "في مؤتمر دربان بجنوب أفريقيا نجحت الحركة الحقوقية العربية من تاكيد وصف اسرائيل دولة 

 ."عنصرية ودولة احتالل وستظل كذلك

 

 (مصر العربية) أيمن نور: المعاملة مع العدو كحليف أكثر من "الجهل"

وقال "من يتعامل مع الخصم والعدو معاملة .زيارة سامح شكري وزير الخارجية لالحتالل اإلسرائيلي الثورة،استنكر رئيس حزب غد 

 ."العدو، هذا ليس جهل أو عمى، وال خلل في األولويات، بل أكثر من هذا بكثيرحليف وصديق، ويطعن في الحليف ليخدم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A7/1150283-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF
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%A7/1150283-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF
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%A7/1150244-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%B8%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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%A7/1150244-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%B8%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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%A7/1150190-%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88-%D9%83%D8%A3%D9%86%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%84
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%A7/1150190-%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88-%D9%83%D8%A3%D9%86%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%84
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 الثالث المحور

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 (مصريةأصوات ) مشروعا في الكهرباء والصناعة والنقل 25مصر توقع اتفاقا مع الصين لتنفيذ 

مشروعا في مجاالت  25قالت وزارة التجارة والصناعة، اليوم اإلثنين، إن مصر وقعت اتفاق تعاون مع الصين لدراسة وتنفيذ 

اجتماع اللجنة الوزارية المصرية الصينية المشتركة  جاء ذلك خالل. الكهرباء والنقل واإلسكان والصناعة واالتصاالت، بتمويل صيني

 التي عقدت بالعاصمة الصينية بكين.

 (بوابة االخبار) االقتصاد العالمي أثر سلبياً على حركة المالحة بقناة السويس خبير: تراجع

أن أي تطورات في االقتصاد العالمي سواء سلبية أو  صادي ومستشار صندوق النقد الدوليقال الدكتور فخري الفقي الخبير االقت

ارة حركة التج علىهذا يؤثر ووأضاف أن هناك تباطؤ في نمو االقتصاد العالمي  حركة التجارة في مصر وعلىإيجابية تنعكس علينا 

 انخفاض حجم صادرتنا. إلىحركة المالحة داخل قناة السويس باإلضافة  علىالعالمية مما يؤثر 

 (بوابة االخبار) %1.22ومؤشرها الرئيسي يتراجعجنيه.مليار  2.2البورصة تخسر 

المؤسسات يوليو على انخفاض جماعي لمؤشراتها الثالثة، وسط عمليات بيع مكثفة من قبل 22االثنين أنهت البورصة المصرية  

وخسر رأس المال السوقي ألسهم الشركات  وصناديق االستثمار العربية، وقابلها عمليات شراء من األفراد المصريين واألجانب

 مليون جنيه. 504. 2مليار جنيه، بعد تداوالت بلغت  411. 1مليار جنيه، ليصل إلى  2. 2المقيدة بالسوق 

 (الوطن)ة العامة مليار جنيه عجز بالموازن 023"المالية ": 

 %22.2نسبة إلى الناتج المحلي، مقابل نحو  %3.5بنحو  1127-1122قدرت وزارة المالية، عجز الموازنة العامة خالل العام المالي 

الموازنة العامة الجديدة المنشور على موقعها اإللكتروني، إن العجز وقالت الوزارة، في بيان عنها، 1122-1122خالل العام المالي 

 .مليار جنيه 023.42يصل إلى نحو  1127-1122الكلي بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 

 (جريدة االهرام) ألف مشروع صغير 020مليار جنيه من الصندوق االجتماعى لتمويل  7.2

قدمه الصندوق خالل الفترة من بداية  الذيأكدت سها سليمان األمين العام للصندوق االجتماعى للتنمية، أن إجمالى التمويل 

ألف مشروع صغير ومتناهى  020مليار جنيه لتمويل نحو  7.2مليار جنيه، منها  5.2حتى نهاية إبريل الماضى بلغ  1124يوليو 

 ألف فرصة عمل. 741 حواليالصغر وفرت 

 (بوابة االهرام) لى التالعبومنع االستيراد لم يقض ع مخالفات توريد القمحمليارات جنيه  2"تقصي الحقائق": 

، إن منظومة القمح تربح منها العديد من عبد العظيمقال عضو لجنة تقصي الحقائق البرلمانية ألزمة صوامع القمح، إيهاب 

وأوضح عبد العظيم، أن منع استيراد القمح لم يسهم  المستورداألفراد، مؤكًدا أن مصدر التربح األساسي هو خلط القمح المحلي ب

 مليارات جنيه. 2في تقليل الفساد مشيًرا إلى أن المبالغ التى تم االستيالء عليها فى مخالفات توريد القمح تصل إلى 

 (البوابه نيوز) توقعات بخفض جديد للجنيه اليوم مع عطاء "المركزي"

بعد تصريحات طارق عامر، محافظ  تسود األسواق، حالة من الترقب واالضطراب، تحسبا التجاه البنك المركزى لخفض جديد للجنيه

وزادت  فقا للمعطيات المطروحة أمامهالبنك المركزي، التى ألمح فيها، إلى احتمالية االتجاه لتخفيض قيمة الجنيه مجددا، و

 «الدولرة»معدالت الطلب على الدوالر، تحسبا لحدوث زيادة قريبا لالستفادة من عمليات 

http://www.aswatmasriya.com/news/details/65478
http://akhbarelyom.com/news/528756
http://akhbarelyom.com/news/528756
http://akhbarelyom.com/news/528683
http://akhbarelyom.com/news/528683
http://www.elwatannews.com/news/details/1256685
http://www.elwatannews.com/news/details/1256685
http://www.ahram.org.eg/News/191959/5/537208/%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%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84--%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/191959/5/537208/%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%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84--%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1166340.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1166340.aspx
http://www.albawabhnews.com/2015466
http://www.albawabhnews.com/2015466
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 (البوابه نيوز) مليار دوالر من السعودية خالل أيام 1"المركزي" يتلقى 

مليون  211مليار دوالر، بعد دخول  1البنك المركزي باقي المنحة السعودية خالل أيام، بقيمة  كشف مصدر مصرفي، عن تلقى

 1وأضاف المصدر، أنه من المنتظر أن يتلقى المركزي وديعة اإلمارات بقيمة  دوالر منذ ما يقرب من شهر ضمن رصيد االحتياطي

 إقرار البرلمان قانون القيمة المضافة.مليار دوالر، يأتي بعدها القروض الدولية المتفق عليها بعد 

 (البوابه نيوز) أشهر 2زيادة في إنتاج منجم السكري خالل  % 21

وبلغ إجمالي إنتاج الذهب  لمنجم ذهب السكري في مصر 1122يونيو  01للربع المنتهي في  االوليهالنتائج أعلنت شركة سنتامين، 

 .Q2 2015عن  ٪01عن الربع السابق وبزيادة  ٪21أوقية، بزيادة  241012في الربع الثاني 

 (البوابه نيوز) مليون دوالر من البنك الدولي لمشروع اإلسكان االجتماعي 21

مليون دوالر  21رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى إن البنك الدولى سيمنح وزارة اإلسكان نحو  عبد الحميدقالت مى 

هي الشريحة الثانية من قرض البنك الدولى لمشروع اإلسكان االجتماعى لمحدودى الدخل "المليون ويعتبر  نهاية العام الجارى

 .1122ليون دوالر نهاية م 212وحدة"، والذي تسلمنا الشريحة األولى منه بقيمة 

 (اليوم السابع) بدء إطالق مشروع التوأمة المؤسسية بين أجهزة تنظيم الكهرباء فى مصر واليونان

كهرباء وحماية المستهلك، إطالق مشروع التوأمة المؤسسية بالتعاون مع كل من جهاز تنظيم الطاقة بدأ جهاز تنظيم مرفق ال

وبحضور وزير الكهرباء والدكتورة سحر نصر،  (AEEGSI) مرافق الكهرباء والغاز والمياه اإليطالى وجهاز تنظيم (RAE) باليونان

 .مفوضية االتحاد األوروبى فى مصرجيمس موران، رئيس بعثة والسفير وزيرة التعاون الدولى 

 (العربي الجديد) الشركات تطلب زيادة جديدة ألسعار األدوية في مصر

 )ممثلالعربي الجديد"، إن غرفة صناعة الدواء “لـ قال رئيس غرفة صناعة األدوية في اتحاد الصناعات المصرية، أحمد العزبي، 

وأضاف  .%11شركات األدوية( خاطبت وزارتي الصحة والصناعة لزيادة أسعار األدوية المخصصة للتصدير "االقتصادية" بنسبة 

 .العزبي، أن هناك دواًل تضع سعرين: واحدا للدواء الذي يتم استهالكه محليًا، وسعرا آخر اقتصاديا للتصدير

 (رصد) سد عجز الموازنةمليارت جنيه من البنوك اليوم ل 4الحكومة تقترض 

 0مليارات جنيه، األولى بقيمة  4يطرح البنك المركزى المصرى، نيابة عن وزارة المالية، اليوم اإلثنين، سندات خزانة بقيمة 

المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة من و سنوات 7سنوات، والثانية بقيمة مليار جنيه، ألجل  0مليارات جنيه، ألجل 

 .مليار جنيه 011للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 

 

 

 

 

 

 

http://www.albawabhnews.com/2014976
http://www.albawabhnews.com/2014976
http://www.albawabhnews.com/2014830
http://www.albawabhnews.com/2014830
http://www.albawabhnews.com/2014799
http://www.albawabhnews.com/2014799
https://www.youm7.com/story/2016/7/12/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%89/2796294
https://www.youm7.com/story/2016/7/12/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%89/2796294
https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/7/12/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%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%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/7/12/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%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%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://rassd.com/189962.htm
http://rassd.com/189962.htm
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 المحور الرابع

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-2

 (الوطن) أهالي أبوشعرة بالمنوفية يعتصمون أمام مكتب التموين ويحررون محاضر ضد الوزير

أعلن العشرات من أهالي قرية ساقية أبوشعرة بالمنوفية، الدخول في اعتصام مفتوح أمام مكتب التموين، وتحرير محاضر ضد 

على حذف أبنائهم من البطاقات خالد حنفي وزير التموين، في قسم الشرطة، كما هددوا باإلضراب عن الطعام، احتجاجا 

 التموينية، وللمطالبة بإعادة المحذوفين مرة أخرى.

 (البوابه نيوز) عمال "مصر تركيا": إضراب للحصول على نصف مليار جنيه

للغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان  تركيا-مصر« KCG»من العاملين بشركة  ٠٠١١يواصل 

إضرابهم عن العمل، حيث تجمهروا بفناء الشركة اعتراًضا على سوء معاملة اإلدارة الحالية لهم، للمطالبة بمستحقاتهم فى األرباح 

 نصف مليار جنيه على حد قولهم.مدة عملهم بالشركة والتى قدرها العاملون بحوالى  وهيسنوات،  ٨بأثر رجعى منذ 

 (المصري اليوم) غًدا« الوزراء»أمام « األكفان»وقفة لحملة الماجستير والدكتوراه بـ

من ظهر غد الثالثاء، وذلك ينظم حملة الماجستر والدكتوراه وقفة احتجاجية في الثانية عشر « ثالثاء الحسم»تحت شعار 

للمطالبة بحل مشكلتهم بالتعيين في الجهاز اإلداري للدولة أسوة بالدفعات السابقة، وبسبب المماطلة في الموافقة على التعين 

 من قبل مجلسي الوزراء والنواب، الذي وعد بحل المشكلة قبل بداية شهر مايو الماضي ولم ُتحل حتى اآلن.

 

 قضايا المجتمع-1

 الصحه

 (الوطن) فئران تجارب"“كـ "الحق في الدواء" يطالب بالتحقيق في استغالل المرضى 

 إلى المهندس شريف إسماعيل بطلبتقدم كشف الدكتور محمود فؤاد، المدير التنفيذي المركز المصرى للحق فى الدواء، أن المركز 

رئيس مجلس الوزراء، للتحقيق فى إجراء شركَتى "روش هوفمان لألدوية السويسرية" و"نوفارتس العالمية لألدوية السويسرية" 

 فئران تجارب" بشكل غير قانونى.“كـ تجارب طبية، استخدمت فيها المرضى المصريين 

 التعليم

 (بوابة االخبار) مركًزا 0211وصية وأغلقنا نواجه مافيا الدروس الخص«: التعليم»

قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، بشير حسن، إن وزير التعليم الدكتور الهاللي الشربيني يواجه مافيا الدروس 

أن وزارة التعليم اكتشفت تسريب  وأضاف حسن مستوى الجمهوريةمركز للدروس الخصوصية على  0211الخصوصية، مؤكًدا ضبط 

 امتحانات الثانوية العامة، وكان يمكن أن تتخطى األزمة دون اإلفصاح عنها.

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1256463
http://www.elwatannews.com/news/details/1256463
http://www.albawabhnews.com/2015488
http://www.albawabhnews.com/2015488
http://www.almasryalyoum.com/news/details/977258
http://www.almasryalyoum.com/news/details/977258
http://www.elwatannews.com/news/details/1257109
http://www.elwatannews.com/news/details/1257109
http://akhbarelyom.com/news/528672
http://akhbarelyom.com/news/528672
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 (الوطن) جهة سيادية تتولى طباعة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

أنها ستعلن نتيجة طالب الثانوية العامة من مختلف محافظات الجمهورية  حة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة"أعلنت صف

جنية،  21ويقوم أدمن الصفحة "شاومنيج" بمساومة الطالب على مبالغ مالية مقابل معرفة النتيجة، حيث أكد أن النتيجة بـ

 درجتين عن الدرجة النهائية وستكون مع الطالب بعد دفع المبلغ بحوالى ساعة.جنيه وبتقل  221ورفع الماده بـ 

 

 اإلعالم

 ( بوابة االخبار) دقائق 2عودة التيار الكهربائي لـ"مدينة اإلنتاج" بعد انقطاعه 

دقائق  2التيار الكهربائي إلى كافة منشآت المدينة بعد فترة انقطاع دامت أكد مصدر مسؤول بمدينة اإلنتاج اإلعالمي، عودة 

 فقط، مشددا على أن سبب االنقطاع يرجع إلى عطل خارجي، وخارج عن إرادة المدينة.

 

 النقل والمواصالت

 (اليوم السابع) يوما بدءا من الخميس المقبل إلنشاء محطة مترو التوفيقية42غلق شارع أحمد عرابى 

أعلنت اإلدارة العامة لمرور الجيزة عن إغالق شارع أحمد عرابى فى منطقة المهندسين بدًءا من الخميس المقبل، وذلك الستكمال 

يوما،  42ثالث بمترو األنفاق، فى االتجاه القادم من محور عرابى باتجاه ميدان سفنكس لمدة المرحلة الثالثة ألعمال إنشاء الخط ال

  .القومية لألنفاقوالهيئة بالتنسيق مع شركة المقاوالت المصرية للقيام بتلك األعمال 

 

 الزراعه

 (بوابة االخبار) مليون جنيه بصومعة بأكتوبر 01تضبط مخالفات تتجاوز « تقصي فساد القمح»

واصلت لجنة تقصى حقائق فساد القمح، المشكلة من مجلس النواب، جوالتها على أصحاب الصوامع والشون، والتى كانت محطتها 

قال النائب مجدى ملك, رئيس من جانبه و أكتوبر، بمحافظة الجيزة 2أمس فى صومعه المنارة بالمنطقة الصناعية، بمدينة 

 اللجنة :" ال يوجد أى مكان قمنا بزيارته من الصوامع والشون إال ورصدنا مخالفات وتجاوزات فاقت الماليين".

 (بوابة االخبار) "رئيس غرفة الحبوب": أسلوب جرد القمح بالصوامع غير منطقى

ائب طارق حسانين، رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أن "أسلوب الجرد الذى تم اتباعه من قبل لجنة تقصى الحقائق أكد الن

إلى أن "الشركة التى تمت  وأشار "حسانين" ."المكلفة من مجلس النواب لكميات القمح الموجودة فى الصوامع غير منطقى

 بقياس المساحات".االستعانة بها غير معتمدة وهى مختصة فقط 

 (بوابة االخبار) من األرجوت في القمح المستورد بدًءا من الثالثاء %1.12مصر تسمح بنسبة 

يوليو، أن مصر ستبدأ غدا الثالثاء تطبيق المواصفات القياسية 22االثنين المصرية،ذكر قرار وزاري نشرته الجريدة الرسمية 

وكانت  بالمئة من اإلرجوت 1.12العالمية في التعامل مع فطر اإلرجوت في القمح المستورد بما يعني السماح بنسبة تصل إلى 

 .نسبة من اإلرجوتإدارة الحجر الزراعي رفضت في وقت سابق شحنات القمح المستورد التي تحتوي على أي 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1257335
http://www.elwatannews.com/news/details/1257335
http://akhbarelyom.com/news/528543
http://akhbarelyom.com/news/528543
https://www.youm7.com/story/2016/7/12/%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%89-45%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%A1%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9/2796271
https://www.youm7.com/story/2016/7/12/%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%89-45%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%A1%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9/2796271
http://akhbarelyom.com/news/528698
http://akhbarelyom.com/news/528698
http://akhbarelyom.com/news/528826
http://akhbarelyom.com/news/528826
http://akhbarelyom.com/news/528691
http://akhbarelyom.com/news/528691
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 قباطاأل

 (األقباط اليوم) للمرة االولى ..راعى كنيسة يشترى صك أضحية بالدقهلية

ساهم القمص إفرايم عجايبى، راعى كنيسة الشهيد العظيم مارى جرجس بشارع بورسعيد بمدينة المنصورة في شراء صك 

وأوضح القمص إفرايم عجايبى أن المبادرة  جنيه للتبرع به كأضحية 2111ضمن مشروع وزارة األوقاف المصرية بمبلغ قدره أضحية 

 .التي قام بها في إطار نشر ثقافة وروح التعاون والمحبة بين عنصرى األمة

 (مصر العربيه) بناء الكنائس أزمة تشعل الفتن الطائفية المنيا.في 

 بسبب بناء دورحالة من االحتقان الطائفي، الذي تجدد بين الحين واآلخر، بمحافظة المنيا، لوقوع العديد من األحداث الطائفية، 

األحداث الطائفية التي شهدتها المحافظة، بسبب وآخر  العبادة المسيحية، وسط غياب تام للقانون وسيادة الجلسات العرفية

 بناء الكنائس، هو ما شهدته قرية "كوم اللوفي"، التابعة لمركز سمالوط، شمال المحافظة.

 

 أخرى

 (الوطن) واألهالي يطالبون بمحاسبة مسئولي "مياه الشرب" بالغربية.العطش مستمر في مناطق 

تفاقمت أزمة انقطاع مياه الشرب وانتشار موجة العطش بمحافظة الغربية "وسط تجاهل المسئولين بديوان المحافظة ومجالس 

تلخصت األزمة فى تعدد شكوى األهالي وتصاعد مطالبهم بمحاسبة المسئولين المتقاعسين عن المدن لمأساة عشرات األالف إذ 

 وضع حلول واقعية ألزمة وكارثة إنسانية تالزمهم أثناء فترة ارتفاع درجة الحرارة طوال أشهر الصيف.

 (الوطن) والشركة: إجراءات قانونية ضد الشكاوى الكيدية دمياط.تواصل أزمة المياه في 

محافظ اإلقليم التدخل لحل  عبد الحميدتواصلت أزمة انقطاع مياه الشرب في محافظة دمياط، وناشد األهالي الدكتور إسماعيل 

أزمة ضعف المياه وانقطاعها بقرى مركز وقال حمدي طمان، من أهالي كفر سليمان البحري: "أطالب المحافظ بالتدخل لحل  األزمة

 كفر سعد )الوسطاني وكفر سليمان البحري وكفر المنازلة وميت أبو غالب وتفتيش كفر سعد(".

 (الوطن) غضب في قنا بسبب توقف "بطاقات التموين"

أهالي محافظة قنا، بسبب توقف آالف البطاقات التموينية عن صرف السلع، إضافة إلى إسقاط عدد سادت حالة من الغضب بين 

وقال المهندس محي الدين عبداهلل وكيل وزارة التموين بقنا،  من المواطنين المستحقين من البطاقات دون توضيح أسباب بذلك

 بطاقة بصفة يومية. 1111لف بطاقة، على أن يتم إيقاف أ 200إن عدد البطاقات التي ستتوقف خالل األيام المقبلة تبلغ 

 (البوابه نيوز) انتحار معلمة ألقت بنفسها من الدور الثالث بمدرسة في بني سويف

بنات ببني سويف، لمرورها بحالة نفسية  أقدمت معلمة على االنتحار بإلقاء نفسها من الدور الثالث بمدرسة إهناسيا االبتدائية

تلقى اللواء محمود العشيري، مدير أمن بني سويف، إخطاًرا من حيث  سيئة، وتم نقل جثتها لمشرحة المستشفى المركزي

 سنة أمينة مكتبة جثة هامدة. 22مستشفى اهناسيا المركزي بوصول ح ع ج 

 (اليوم السابع) خطبة الجمعة المكتوبة دعاة وأئمة مساجد يطالبون وزير األوقاف بالتراجع عن

تقدم عدد من الدعاة وأئمة المساجد، األحد، بطلب إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير األوقاف، يطالبون فيه الوزير بالتراجع 

يذ فكرة "الخطبة المكتوبة" التى أعلن اعتزامه بتطبيقها، ليلقى الخطيب خطبة مكتوبة يقوم فقط بقراءتها دون أى عن تنف

 .تدخل فى صياغتها

http://www.coptstoday.com/Copts-News/
http://www.coptstoday.com/Copts-News/
http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/1150220-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/1150220-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://www.elwatannews.com/news/details/1256553
http://www.elwatannews.com/news/details/1256553
http://www.elwatannews.com/news/details/1256325
http://www.elwatannews.com/news/details/1256325
http://www.elwatannews.com/news/details/1256385
http://www.elwatannews.com/news/details/1256385
http://www.albawabhnews.com/2014555
http://www.albawabhnews.com/2014555
https://www.youm7.com/story/2016/7/12/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9/2796212
https://www.youm7.com/story/2016/7/12/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9/2796212
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 (رصد) ووزير البيئة: مؤشر ايجابي الشمالي.ظهور حوت جديد بالساحل 

االجتماعي "فيسبوك"، فيديو اليوم اإلثنين، يكشف وجود حوت في الساحل الشمالي تحديًدا بقرية تبادل رواد موقع التواصل 

حيث سبق، وتم العثور على حيتان في الساحل الشمالي في قرى مختلفة، وأثارت ذعر المصطافين،  22قناة السويس الكيلو 

 حوت فى منطقة مارينا. عن تواجد البيئة،فقدموا بالغ إلى غرفة العمليات المركزية بوزارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rassd.com/189988.htm
http://rassd.com/189988.htm
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األخبار األمنية: 

 (بوابة األهرام)اتفاقية للتعاون فى مجال األمن بين حكومتي مصر وألمانيا 

، وزير الداخلية، بزيارة رسمية إلى ألمانيا عبد الغفارفى إطار تدعيم أواصر التعاون األمنى مع الدول األوروبية، قام اللواء مجدي 

على رأس وفد أمنى رفيع المستوى، تلبية لدعوة وزير الداخلية األلمانى الدكتور توماس دى ميزيير.واختتمت بالتوقيع على 

 مجال األمن بين حكومتى مصر وألمانيا.اتفاقية للتعاون فى 

 

 (األهرام) ضابط ورقيب شرطة وإصابة ضابطين ومجند بالعريش مقتل

على الطريق الدائرى في  مجهولونضابط ورقيب شرطة وأصيب ثالثة آخرون بينهم ضابطان في انفجار عبوة ناسفة زرعها  قتل

 .أثناء مرور أحد الدوريات األمنيةالعريش بشمال سيناء بعد ظهر أمس، 

 

 -محاكم ونيابات: 

 (بوابة األهرام)ألف جنيه  01أشهر لمقيم دعوى "ازدراء األديان" ضد فاطمة ناعوت وتغريمه  2الحبس 

أشهر  2مقيم دعوى ازدراء األديان ضد الكاتبة فاطمة ناعوت قضت محكمة جنح السيدة زينب، بحبس المحامي محمد عفيفي 

ألف جنيه عن التهمة الثانية والثالثة بالسب  11آالف جنيه عن التهمة األولى بإهانة السلطة القضائية وغرامة  21وغرامة مالية 

 جنيه. 2111والقذف وكفالة 

 

 (بوابة األهرام) ورة يناير دون تصريحآالف جنيه في اتهامهم بالتظاهر في ذكرى ث 21متهمين  2تغريم 

آالف جنيه لكل منهم التهامهم بالتظاهر بدون تصريح، في ذكرى ثورة يناير  21متهمين  2إرهاب بتغريم  12قضت الدائرة 

 لمتهم األول، وعدم االختصاص في نظر محاكمة المتهم الثاني.الماضية، بجوار حديقة األزهر بامبابة، كما قضت ببراءة ا

 

 (بوابة األخبار) إلى النيابة العامة« ONTv Plus»و« قطونيل»جهاز حماية المستهلك يحيل 

إلى النيابة العامة ” أحال جهاز حماية المستهلك كل من شركة "قطونيل"وقناة "أون تي في بالس"ووكالة "نيل برودكشن لإلعالن

لعدم التزامها بقرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بوقف بث اإلعالنات التليفزيونية التي تحمل أصواتا وإيحاءات جنسية 

 صريحة. 

 

 (بوابة الخبار) داعش" بالمنيا“لـ يوًما بتهمة االنتماء  42أشخاص  21تجديد حبس 

وكانت يوما بتهمة االنتماء إلى تنظيم داعش. 42متهمين بمركز ومدينة المنيا  21تجديد حبس المنيا، قررت محكمة جنايات 

بتهمة حيازة علم داعش  شهر نوفمبر الماضي في المنيامتهمين بقرى ومدينة  21سلطات األمن بالمنيا قد ألقت القبض على 

 .والتحريض على العنف وإثارة الشغب

http://gate.ahram.org.eg/News/1166213.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1166213.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/191959/38/537237/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/191959/38/537237/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1166188.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1166188.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1166178.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1166178.aspx
http://akhbarelyom.com/news/528545
http://akhbarelyom.com/news/528545
http://akhbarelyom.com/news/528675
http://akhbarelyom.com/news/528675
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 (الشروق) تلقى أمواال خارجية لنشر االدعاءات الكاذبة« أندلس» حكمها:الجنايات في حيثيات 

أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب الحكم في قضية "التمويل األجنبي" بمنع كال من: أحمد سميح محمد فرج، وكذا كيان مركز 

مكافحة العنف من التصرف في أموالهم وفق ما أفاد به جهاز المخابرات العامة، الذي أفاد أن مركز األندلس للتسامح ودراسات 

األندلس يعمل في ظاهره في مجال حقوق اإلنسان وأنه تلقى تمويال من الخارج مصدره "االتحاد األوروبي" إال أن نشاطها الفعلي 

 .األقباط والبهائين بقصد اإلضرار باألمن القومي أخذ صورة نشر االدعاءات الكاذبة بوجود تمييز ديني ضد

 

 (الشروق) سنوات لضابط وأمين شرطة بتهمة السرقة باإلكراه 2السجن المشدد 

المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة ضابط وأمين شرطة في جريمة سرقة مواطن باإلكراه قضت محكمة جنايات القاهرة، 

 سنوات وبراءتهم من تهمة حيازة سالح وذخيرة. 2وحيازة سالح ناري دون ترخيص بالسجن المشدد 

 

 (الشروق) بالمنيا« عنف التوفيقية»في أحداث  شخصا 52لـ سنة  12إلى  0السجن من 

 21لـ عاًما  22سنوات الثنين متهمين )حضورًيا(، و 0بالسجن احكاما أصدرت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، 

التهامهم في أحداث العنف  وذلكمتهمين )حضورًيا(؛ لعدم كفاية األدلة. 0بّرأت آخرين، فيما  2لـ عاًما  12أشخاص )غيابًيا(، و

 واالنضمام لجماعة محظورة بقرية التوفيقية مركز سمالوط شمال المنيا.

 

 (الشروق) في الشرقية« نساء ضد اإلنقالب»عاما لمؤسسة صفحة  22السجن المشدد 

سنة، لتأسيسها صحفة على مواقع  22بالسجن المشدد  سيدةعاقبت دائرة إرهاب الشرقية، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، 

 ، للتحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة.«نساء ضد اإلنقالب»التواصل االجتماعي تحت مسمي 

 

 -اعتقاالت: 

 (بوابة األخبار) هاربين من حكمين بالسجن في سوهاج شخصيينضبط 

 0سنوات و 21بدائرة قسم ثان مدينة سوهاج محكوم عليهما غيابيا بالسجن  شخصيينتمكنت أجهزة األمن بسوهاج من ضبط 

 سنوات بتهمة اإلنضمام لجماعة إرهابية والتحريض على العنف.

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11072016&id=338b9976-e353-435d-b0bf-f33d1bee20eb
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11072016&id=338b9976-e353-435d-b0bf-f33d1bee20eb
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10072016&id=0f04e0c3-876d-43f8-aaec-6e42c674701f
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10072016&id=0f04e0c3-876d-43f8-aaec-6e42c674701f
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10072016&id=9471e848-9017-4825-bc59-6cc5cd8fb39b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10072016&id=9471e848-9017-4825-bc59-6cc5cd8fb39b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10072016&id=178b0e31-72f0-46ec-b7f8-f5cd0f227a78
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10072016&id=178b0e31-72f0-46ec-b7f8-f5cd0f227a78
http://akhbarelyom.com/news/528548
http://akhbarelyom.com/news/528548
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 المحور السادس

 تطورات المشهد العسكري

 

 )األهرام( القوات المسلحة تحذر من نماذج اختبارات وهمية للقبول بالكليات العسكرية

أعلن العميد محمد سمير المتحدث العسكري أن القوات المسلحة تحذر من إستمرار االدعاءات الكاذبة التي دأبت عليها بعض 

جتماعي بالترويج لمعلومات مغلوطة عن وجود نماذج إختبارات مجاب عليها للقبول بالكليات والمعاهد مواقع التواصل اإل

عدم اإلنسياق وراء أي معلومات أو كتب مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل  علىوفي هذا اإلطار تؤكد القوات المسلحة  العسكرية،

 .لمعاهد العسكريةاإلجتماعي بشأن نماذج إختبارات القبول بالكليات وا

 

 )بوابة األهرام( ساعة 14القوات البحرية تنجح فى إحباط محاولة ثالثة لهجرة غير شرعية خالل 

نجحت القوات البحرية في إحباط محاولة ثالثة للهجرة غير الشرعية خالل األيام الماضية، وذلك أثناء قيام إحدى القطع البحرية 

بتأمين سواحل اإلسكندرية، حيث تم االشتباه فى بلنص صيد يحمل اسم )عبد الرحمن الصافى(، وبتنفيذ حق الزيارة والتفتيش 

 (.غانا- غينيا- إريتريا-القمر  جزر- السودان-غير شرعية من جنسيات مختلفة )مصر  ( فرد هجرة273تبين وجود عدد )

 

 )مصرالعربية( مسئول إسرائيلي سابق: طائراتنا قصفت أهدافا لمسلحين بسيناء

نقلت وكالة أنباء "بلومبرج" نقال عن مسئول إسرائيلي سابق لم تسمه إن إسرائيل نفذت خالل الثالثة أعوام الماضية هجمات 

إسرائيلية بدون طيار شنت ووفقا للتقرير الذي نقلته صحيفة "معاريف" العبرية فإن طائرات  عسكرية داخل األراضي المصرية

 هجمات استهدفت مسلحين إسالميين في سيناء، بعلم السلطات المصرية وبتنسيق معها.

 

 

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/191959/136/537207/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%AC-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/191959/136/537207/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%AC-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1166212.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1166212.aspx
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1149587-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1149587-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1

