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 المحور األول

 المصرية الخارجيةالسياسة تطورات 

 

 )األهرام( اإلفريقية األحد المقبل« قمة رواندا»مشاركة مصرية متميزة فى 

تعقد اجتماعات الدورة السابعة والعشرين لقمة االتحاد اإلفريقى فى مدينة كيجالى برواندا يومى األحد واإلثنين المقبلين، 

وقد غادر وزير الخارجية سامح شكرى فجر أمس إلى  م )يناير ويونيو أو يوليو(وذلك كإحدى قمتين يعقدهما االتحاد كل عا

كيجالى على رأس وفد يضم السفير الدكتور محمد إدريس مساعد وزير الخارجية للشئون اإلفريقية، والسفير أمجد عبد الغفار 

كر حفنى سفير مصر بأديس أبابا ومندوبنا مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات اإلفريقية، والسفير أبو ب

 الدائم باالتحاد اإلفريقي.

 

 )األهرام( وزارة الخارجية تتابع أحوال المواطنين المصريين في جوبا

صرح السفير أيمن الجمال سفير مصر في جنوب السودان بأن السفارة تتابع تطورات االشتباكات في العاصمة جوبا، وتواصل 

جات وخي أقصى دراتصاالتها مع أبناء الجالية المصرية لتقديم ما يلزم من رعاية لهم وأنه تم التنبيه على أبناء الجالية بضرورة ت

 الحيطة والحذر وااللتزام بأماكن إقامتهم لحين توقف االشتباكات، وتسهيل مغادرة من يرغب منهم للعودة إلى القاهرة.

 

 )األهرام( تركيا تجدد رغبتها فى تطوير العالقات مع مصر

أكد رئيس الوزراء التركى بن على يلدريم مجددا، أن بالده تسعى لتطوير عالقاتها مع جميع دول المنطقة، بما فيها العراق ومصر 

، التى تنظمها رئاسة «أكاديمية السياسيين»بـ كلمة له خالل افتتاح الدورة التعليمية السابعة عشرة  جاء ذلك فى وسوريا

 البحث والتطوير فى حزب العدالة والتنمية الحاكم بالعاصمة أنقرة.

 

 )بوابة األهرام( الخارجية األمريكية: ندرك حرص مصر على المساهمة في التوصل إلى حل الدولتين

قال المتحدث باسم الخارجية األمريكية جون كيربي، اليوم الثالثاء، إن الواليات المتحدة تدرك حرص مصر على المساهمة في 

ذلك تعليقا على زيارة وزير الخارجية سامح جاء بين الفلسطينيين واإلسرائيليين  التوصل إلى سبيل يقود إلى حل الدولتين

 شكري إلى إسرائيل هذا األسبوع، التي استهدفت تشجيع الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي الستئناف عملية السالم.

 

 )بوابة األهرام( روسيا تشيد بموقف السيسي بعد وساطة مصر بين الفلسطينيين وإسرائيل

أشاد فيتالي تشوركين المندوب الروسي الدائم لدى األمم المتحدة بموقف السيسي الذي أعرب عن استعداد مصر للوساطة بين 

جاء ذلك خالل كلمة ألقاها في اجتماع مجلس األمن الدولي  مر خدمة للمفاوضات وإحالل السالمالفلسطينيين وإسرائيل بما يث

 لقناة روسيا اليوم فجر اليوم "األربعاء".طبقا 

 

http://www.ahram.org.eg/News/191960/135/537383/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%AE%D8%A7%D8%B5/%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%C2%AB--%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%C2%BB--%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/191960/135/537383/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%AE%D8%A7%D8%B5/%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%C2%AB--%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%C2%BB--%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-.aspx
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=431fddd1-04b0-4d03-a56b-d796b8886856
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=431fddd1-04b0-4d03-a56b-d796b8886856
http://www.ahram.org.eg/News/191960/25/537403/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%B1%D8%BA%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/191960/25/537403/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%B1%D8%BA%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1166675.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1166675.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1166713.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1166713.aspx
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 )اليوم السابع( بان كى مون: نرحب بالجهود المصرية إلحياء عملية السالم فى الشرق األوسط

مم المتحدة، بان كي مون، بالجهود الفرنسية والمصرية وجهود اللجنة الرباعية إلحياء عملية السالم فى رحب األمين العام لال

  .الشرق األوسط بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، مطالبا جميع األطراف فى الشرق األوسط بتقديم تنازالت للتوصل إلى حلول

 

 )بوابة األخبار( المائيةمصر تبحث مع الكونجو تقديم منحة مصرية بالموارد 

بحث السفير هاني صالح سفير مصر في كينشاسا مع روبرت بوبوال وزير البيئة والحفاظ على الطبيعة والتنمية المستدامة 

 ائية والري.الكونجولي سبل تعزيز التعاون الثنائي مع بالده في مجالي البيئة والموارد الم

 

 )بوابة األخبار( اجتماع برلماني روسي مصري بموسكو لبحث تعزيز التعاون بين البلدين

، مؤكدا وجود إمكانات أعلن رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال أن مصر تسعى لتعزيز وتوسيع التفاعل مع روسيا

اء ج ي للتعاون البرلماني بين البلدينرومانوفيتش، على المستوى العال ألكسندربدوره أكد نائب رئيس مجلس الدوما،  لذلككبيرة 

 خالل االجتماع الذي جمع بين رئيس البرلمان المصري والروسي في مقر الدومة بروسيا.ذلك 

 

 )بوابة األخبار( سفير سلطنة عمان الجديد في مصر يصل القاهرة

وصل إلى القاهرة السفير د. علي بن أحمد بن حارب العيسائي سفير سلطنة ُعمان، لدى مصر لتسلم مهام عمله، وذلك تنفيذا 

لي شملت تعيين السفير د. ع ماسيبإجراء تنقالت وتعيينات في السلك الدبلو قابوس،للمرسوم السلطاني الذي أصدره السلطان 

 بن أحمد العيسائي سفيرا فوق العادة لسلطنة عمان ومفوضا لدى مصر، ومندوبا دائما للسلطنة لدى جامعة الدول العربية.

 

 )اليوم السابع( الوفد المصرى بروما يرفض حضور ندوة عن مكافحة اإلرهاب ببرلمان إيطاليا

أعلن اللواء دكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون االقتصادية بمجلس النواب وعضو الوفد البرلمانى المصرى المسافر إلى 

المكتب للجمعية  فد اعتذر عن حضور محاضرة عن مكافحة اإلرهاب تم تنظيمها اليوم على هامش اجتماعات هيئةإيطاليا، أن الو

نظم المحاضرة، الفتا إلى أن عدم حضور الوفد كان رسالة للبرلمان اإليطالى  الذيوأوضح أن البرلمان اإليطالى هو  األورو متوسطية

 . f16 قطع غيار الطائرات الـباستياء الوفد المصرى من قرار حظر تصدير 

 

 )المصري اليوم( السفارة اإلسرائيلية ترد بآية قرآنية على االنتقادات لزيارة سامح شكري

القرآن الكريم خالل ردها على التعليقات ، التابعة لوزارة الخارجية اإلسرائيلية، بآية من «إسرائيل في مصر»استشهدت صفحة 

بت وكت راء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهوالمنتقدة لزيارة سامح شكري وزير الخارجية إلسرائيل، األحد، والتقي خاللها رئيس الوز

 «.يُعَوِإن َجَنُحوْا ِللسََّْلِم َفاْجَنْح َلَها َوَتَوكََّْل َعَلى الّلِه ِإنََُّه ُهَو السََِّم»على صفحتها 

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2016/7/12/%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%83%D9%89-%D9%85%D9%88%D9%86--%D9%86%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1/2796947
https://www.youm7.com/story/2016/7/12/%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%83%D9%89-%D9%85%D9%88%D9%86--%D9%86%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1/2796947
http://akhbarelyom.com/news/529263
http://akhbarelyom.com/news/529263
http://akhbarelyom.com/news/529217
http://akhbarelyom.com/news/529217
http://akhbarelyom.com/news/529173
http://akhbarelyom.com/news/529173
https://www.youm7.com/story/2016/7/12/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-/2796343
https://www.youm7.com/story/2016/7/12/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-/2796343
http://www.almasryalyoum.com/news/details/976933
http://www.almasryalyoum.com/news/details/976933
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 المصري اليوم() «الحجبصمة »قنصل مصر بالسعودية: اإلفراج عن المحتجزين فى أزمة 

جدة، والسفارة المصرية  قال السفير عادل األلفى، قنصل مصر العام فى جدة، إن اتصاالت أجرتها القنصلية المصرية العامة فى

بعد اإلجراءات التى اتخذتها  الحج،فى الرياض، إلى جانب وزارتى الخارجية والدولة للهجرة، مؤخًرا، لمحاولة حل مشكلة بصمة 

المملكة ضد المخالفين لنظام الحج من المقيمين، أحدثت انفراجة فى األزمة، بعد اإلفراج عن جميع المحتجزين الذين كانوا 

 ن الترحيل بسبب مخالفتهم قواعد الحج، فضًلا عن وعد السلطات السعودية بعدم توقيف آخرين.ينتظرو

 

 )الشروق( نتنياهو أتى بمصور ليدون كل تحركات شكرى فى منزله متحدث الخارجية المصرية:

قال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الوزير سامح شكرى لم يشاهد مباراة نهائى أمم أوروبا فى 

 إن وأضافاإلسرائيلي منزل رئيس الوزراء اإلسرائيلى بنيامين نتنياهو، كما زعم أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزارء 

 .صور ليدون كل ما يحدث فى المنزلنتنياهو أتى بم

 

 سفير مصر فى برلين االتفاقية األمنية بين مصر وألمانيا األولى من نوعها فى تاريخ العالقات بين البلدين

 )الشروق(

إن الوزير عقد خالل الساعات الماضية لقاء مع سفير مصر في المانيا حول الزيارة التى يقوم بها وزير الداخلية أللمانيا حاليا قال 

توماس دى مزيير وبمشاركة عدد من قيادات الوزارتين فى البلدين، وتم خاللها إبرام أول اتفاقية أمنية فى تاريخ  نظيره األلمانى

 .اعات، من أبرزها مكافحة اإلرهابالبلدين تعمل على تحديد إطار التعاون األمنى فى عدة قط

 

 )الشروق( بدء اجتماع وزراء العمل والتوظيف لمجموعة العشرين ببكين مصر.بمشاركة 

يناقش االجتماع التطورات  بمشاركة مصرمل والتوظيف لدول مجموعة العشرينبدأ بالعاصمة الصينية بكين، اجتماع وزراء الع

العالمي وسوق العمل وما تم إنجازه من التزامات للمجموعة، فضال عن توفير فرص عمل مناسبة وتعزيز القدرة الحالية لالقتصاد 

 .سواق العمل من المهارات والتدريبعلى التوظيف، واالبتكار والنمو الشامل، وتحسين قابلية التوظيف وربطها باحتياجات أ

 

 )الوطن( الجديدةي تطوير قناة السويس برلماني روسي: القاهرة ستطلب من موسكو اإلسهام ف

قال عضو لجنة الدوما الروسية المعنية بالشؤون الدولية أنور محمودوف، إن مصر ستقترح قريبا على روسيا اإلسهام في تمويل 

 إنشاء بنية تحتية لقناة السويس الجديدة.

 

 )الوطن( مليار دوالر بمنطقة صناعية في بورسعيد 6.2روسيا تستثمر 

قالت وزارة التجارة والصناعة الروسية في تقرير إن حجم االستثمارات في المنطقة الصناعية الروسية المزمع إنشاؤها في 

 .6132مليار دوالر بحلول  6.2بورسعيد سيبلغ نحو 

 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/977877
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12072016&id=e315b660-33fb-4e26-80e2-f7db7a0bfeca
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12072016&id=e315b660-33fb-4e26-80e2-f7db7a0bfeca
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12072016&id=e1469ea9-3956-4bca-8d0b-8dc110e254a5
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12072016&id=eeaf5a38-d7d1-4174-970c-6130e363dba2
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12072016&id=eeaf5a38-d7d1-4174-970c-6130e363dba2
http://www.elwatannews.com/news/details/1258553
http://www.elwatannews.com/news/details/1258553
http://www.elwatannews.com/news/details/1258749
http://www.elwatannews.com/news/details/1258749
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 المحور الثانى

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 

 -الرئاسة المصرية: 

 (األهرام) نائًبا لرئيس مجلس الدولة 22نائبين و 2وكيًلا و 78قرار جمهوري بتعيين 

نائبين لرئيس مجلس  2.كما قرر تعيين 6112مايو  63وكيًلا بمجلس الدولة، اعتباًرا من  78جمهورًيا بتعيين أصدر السيسي، قراًرا 

 .6112أغسطس  66نائبا لرئيس مجلس الدولة من وكالء المجلس إعارة من  22.وتعيين 6112مايو  63الدولة اعتبارا من 

 

 -الحكومة المصرية: 

 (األهرام) مشروعا 17دراسة وتنفيذ ل« صينى-مصرى »اتفاق تعاون مشترك 

مجاالت  مشروعًا فى 17يتضمن دراسة وتنفيذ  بين الحكومة المصرية والحكومة الصينية توقيع اتفاق تعاون مشترك أمستم 

 صيني.والصناعة واالتصاالت بتمويل الكهرباء والنقل واالسكان 

 

 (اليوم السابع)القاهرة وزيرا الطيران والبيئة يستقبالن أول طائرة تعمل بالطاقة الشمسية بمطار 

استقبل كل من شريف فتحي وزير الطيران المدني، والدكتور خالد فهمي وزير البيئة، وسفير سويسرا بالقاهرة، طائرة "سوالر 

  .جولتها حول العاالم أطارمن إسبانيا في  الشمسية، قادمة" أول طائرة في العالم تعمل بالطاقة 6امبالس 

  

 (اليوم السابع) يستعرض خطط تطوير المستشفيات الحكوميةرئيس الوزراء 

وزير الصحة،  قام شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بزيارة إلى وزارة الصحة، حيث استعرض مع الدكتور أحمد عماد الدين راضى

خطط الوزارة لتطوير المستشفيات الحكومية، والجهود التى تقوم بها الوزارة فى هذا الشأن من أجل تطوير وتحسين مستوى 

  .الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

  

 (الشروق) رئيس الوزراء يرأس اجتماعا لتوفير األراضي المناسبة لبناء مدارس بالشرقية

عقد شريف إسماعيل رئيس الوزراء، مساء الثالثاء، إجتماًعا حضره وزراء التنمية المحلية د. أحمد زكي بدر، والزراعة، د. عصام 

 ليم، د. الهاللي الشربيني، ومحافظ الشرقية خالد سعيد، لبحث توفير األراضي المناسبة لبناء المدارس عليها.فايد، والتربية والتع

 

 (بوابة األهرام) عاجلة لحماية صناعة السينما الوزراء إجراءاتفى اجتماع برئاسة رئيس 

سنويًا، مليون جنيه  21مليون إلى  61من  %121قرر شريف إسماعيل رئيس الوزراء، زيادة الدعم الموجه لصناعة السينما بنسبة 

ترأسه رئيس  الذيجاء ذلك خالل االجتماع إلى عدد من القرارات الخاصة التى تحقق النهوض بالمحتوى الثقافى المصري.  إضافة

 .شكالت التى تواجه صناعة السينمامجلس الوزراء، لدراسة الم

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1166641.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1166641.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/191960/5/537351/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/191960/5/537351/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/7/13/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9/2797590
https://www.youm7.com/story/2016/7/13/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9/2797590
https://www.youm7.com/story/2016/7/12/%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%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9/2797239
https://www.youm7.com/story/2016/7/12/%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%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9/2797239
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12072016&id=056bc4ca-3fbc-4314-b9eb-203b8fe38bfa
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12072016&id=056bc4ca-3fbc-4314-b9eb-203b8fe38bfa
http://www.ahram.org.eg/News/191960/25/537408/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1--%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/191960/25/537408/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1--%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A.aspx
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 (بوابة األخبار) رئيس الوزراء يدعو الجتماع عاجل لبحث أزمات السياحة

يوليو، الجتماع عاجل اليوم يضم يحيى راشد وزير السياحة ونورا  16دعا المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الثالثاء 

 رئيسة االتحاد العام للغرف السياحية، وممثلين للقطاع السياحي بكافة قطاعاته، لبحث مشاكل قطاع السياحة. على

 

 -البرلمان المصري: 

 

 (اليوم السابع) من ميزانية "القومى لحقوق اإلنسان" تذهب لالنشاءات الجديدة % 01نائب برلمانى:

أكد النائب تادرس قلدس، عضو لجنة حقوق اإلنسان بالبرلمان، أن اللجنة ستعقد اجتماعا مع أعضاء المجلس القومى لحقوق 

أن المجلس رد فى وقت سابق حول ميزانيته أن  وأضاف .ل االتفاق على مراجعة ميزانية المجلساإلنسان األسبوع المقبل من أج

 .من الميزانية تذهب لإلنشاءات الجديدة، بجانب مرتبات الموظفين % 01

 

 (الشروق) من موسكو: نسعى لتعزيز التعاون مع روسيا« عبد العال»

أكد علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن مصر تسعى لتعزيز وتوسيع التعاون مع روسيا، مشيرا إلى وجود إمكانات كبيرة 

: "سعيد جدا بوجودي هنا بينكم، والمجيء إلى روسيا. ونأمل مع البرلمانيين الروس في موسكو هوقال خالل اجتماع.لتحقيق ذلك

 «.روسيا اليوم»ونسعى جاهدين لتعزيز التعاون بين البلدين والبرلمانين، بحسب موقع 

 

 (الشروق) وفاة نائب برلمانى بعد صراع مع سرطان البنكيرياس

 عن دائرة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، بعد صراع مع مرض سرطان البنكيرياس.النائب توفى النائب سيد فراج، 

 

 (الوطن) مخابرات" في البرلمان بسبب "ريجيني"استدعاء "الداخلية" و"الخارجية" و"ال

قررت اللجنة المشتركة من هيئات مكاتب "الدفاع واألمن القومي والعالقات الخارجية وحقوق اإلنسان"، استدعاء ممثلي وزارتي 

 والمخابرات العامة، الجتماع يوم اإلثنين المقبل. الداخلية والخارجية، والنيابة العامة

 

 -األحزاب واالئتالفات: 

 

 (بوابة األهرام) أحزاب وحركات طالبية ومنظمات حقوقية تعلن تضامنها مع خالد األنصاري والسيد فتح اهلل

أصدر عدد من األحزاب والحركات الطالبية والمنظمات الحقوقية والشخصيات العامة بيانا أعلنوا فيه تضامنهم مع خالد األنصاري( 

يم بتهمة إنشاء تنظوالمقبوض عليهما  الطالب بالفرقة الثانية حقوق حلوان والسيد فتح اهلل، مطالبين باإلفراج الفورى عنهما،

 .يناير" 62يفترض أنه "حركة شباب على خالف أحكام القانون 
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 -منظمات المجتمع المدني: 

 (اليوم السابع) منظمات حقوق المرأة تطالب الدولة والبرلمان بالقضاء على الختان باسم الدين

أعلنت مؤسسات حقوق المرأة مجتمعة، رفضها للتصريحات المنسوب صدورها إلى عضو لجنة الصحة بالبرلمان د. أحمد الطحاوى 

كما طالبت الدولة   .طبيااإلناث ووصفه بأن "ترك األنثى دون ختان أمر غير صحيح" معلال بذلك أنه أمر شرعى وليس  حول ختان

 .بتنفيذ األحكام الصادرة ضد مرتكبى تلك الجريمة وضمان عدم إفالتهم من العقاب لتحقيق الردع

 

 (الشروق) لمالك عدليتخاطب الداخلية والنائب العام بشأن الحالة الصحية « األطباء»

خاطبت النقابة العامة لألطباء اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، والمستشار نبيل صادق النائب العام، ومحمد فايق رئيس 

من زوجة المحبوس احتياطيا مالك مصطفي عدلي الجندي بسجن المزرعة بطرة  شكوىالقومي لحقوق اإلنسان بشأن  المجلس

 إداري شبرا الخيمة.6112لسنة 6112القضية رقم 

 

 -تصريحات: 

 (بوابة األهرام) الرئيس التنفيذي لشركة "إيه بي إم تيرمينلز" العالمية يشيد بمناخ االستثمار في مصر

قال الرئيس التنفيذي لشركة "أيه بي إم تيرمينلز" كيم فيفير إنه لمس مدى حرص السيسي والحكومة على إتاحة المناخ المناسب 

في مصر تدفع المجموعة االستثمارية التابع لها  أمام المستثمرين لجذب االستثمارات إلى مصر، وإن األوضاع اآلمنة والمستقرة

 لضخ مزيد من االسثمارات في مجاالت متنوعة، منها الموانئ.

 

 (اليوم السابع) يناير بإفساد أخالق شباب الجماعة 62مختار نوح: "اإلخوان" تتهم ثورة 

يناير بعدة وجهات نظر، ففى الوقت التى تصور فيه للرأى العام أنها مع  62قال مختار نوح، القيادى إن الجماعة تنظر لثورة 

جعل شباب  6111يناير  62ق مطالبها تتهم الثورة فى السر بإفساد شباب الجماعة. وأضاف أن أهداف ثورة يناير وتسعى لتحقي

  .الجماعة يطالب بمحاسبة القيادات بعدما كان ال يجرؤ على الحديث عن مساءلتهم فى الماضى

 

 (اليوم السابع) عن المحتجزين بقسم قصر النيل الماجستير: اإلفراجالمنسق العام لحملة 

اإلفراج عن المحتجزين بقسم شرطة قصر النيل،  ،6112أكدت أسماء عبد الحميد المنسق العام لحملة الماجستير والدكتوراه دفعة 

 .أثناء تفريق وقفتهم االحتجاجية شخص، والذين ألقى القبض عليهم 17عددهم البالغ 

 

 -توك شو: 

 (الشروق) وتتركه في الصحراء« ريجيني»ليست بهذا الغباء لتقتل « الداخلية»مارجريت عازر: 

انتقدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق اإلنسان بمجلس النواب، االتهامات الموجهة لوزارة الداخلية المصرية، بتقتل 

الداخلية ليست بهذا الغباء كي تقتله وتتركه في الصحراء، من يقوم بهذه الجريمة ال »ريجيني، قائلة: الباحث اإليطالي جوليو 

 «.يعجز عن إخفائها
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https://www.youm7.com/story/2016/7/13/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86/2797564
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12072016&id=dc10efdb-c923-4a99-bc9a-ebc605da1c0c
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12072016&id=dc10efdb-c923-4a99-bc9a-ebc605da1c0c
http://gate.ahram.org.eg/News/1166655.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1166655.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/7/13/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%AD--%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A5%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85/2797450
https://www.youm7.com/story/2016/7/13/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%AD--%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A5%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85/2797450
https://www.youm7.com/story/2016/7/13/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%82%D8%B3%D9%85-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7/2797461
https://www.youm7.com/story/2016/7/13/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%82%D8%B3%D9%85-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7/2797461
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13072016&id=e14c5ea6-ed97-4ec7-975a-22d1626b10c6
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13072016&id=e14c5ea6-ed97-4ec7-975a-22d1626b10c6
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 -سو شيال ميديا: 

 (اليوم السابع)" عاصم عبد الماجد ساخرا من نادر بكار: "هل يجوز الدخول على تسيبى ليفنى؟

سخر عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة االسالمية، من لقاء نادر بكار مساعد رئيس حزب النور لشئون اإلعالم، 

ائيل األسبق. وقال عبد الماجد فى تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك":"ال يجوز بتسيبى ليفنى وزيرة خارجية اسر

  ."الخروج على الحاكم المتغلب، فهل يجوز الدخول على تسيبى ليفنى

 

 (مصر العربية) ساويرس: الهجوم على وزير التموين بسبب توريد القمح "غير مبرر"

زة وزارة التموين هي التي أجه“وقال .استنكر نجيب ساويرس الهجوم على خالد حنفي وزير التموين بسبب الفساد في توريد القمح

 ."اكتشفت الفساد في توريد القمح، وبتعليمات من الوزير وبالتالي الحملة عليه غير موفقة وهو متمكن في مجاله ووطني

 

 (مصر العربية) باسم يوسف يقارن بين "عزيزي بيريز" و"السالم الدافيء"

وقال .علق باسم يوسف على زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى إسرائيل، ولقائه بوزير الخارجية اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو

 ."مع إسرائيل منا الدافيوسالمابين عزيزي بيريز “

 

 (مصر العربية) مكتبات داخل السجون 11جمال عيد يطرح مبادرة بإنشاء 

لو وافقت “وقال .مكتبات داخل السجون 11اإلنسان مبادرة بإنشاء طرح المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق 

 ."مكتبات( داخل السجون 11بمساعدة بعض األصدقاء، نتقدم بفكرة ومبادرة عمل )وبعيًدا عن انتقادتنا لها، فوزارة الداخلية، 

 

 (مصر العربية) سيف الدولة: علينا توجيه غضبنا إلى "كامب ديفيد" وليس للسيسي وحده

عن حقيقة السيسي ونظامه،  وقال "لم يعد السؤال اليوم.دعا محمد سيف الدولة إلى ضرورة التحرر من اتفاقية كامب ديفيد

 ."وطبيعة عالقاته مع العدو الصهيوني، وإنما أصبح السؤال األكثر أهمية هو ما العمل؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2016/7/13/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%B1--%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%89/2797387
https://www.youm7.com/story/2016/7/13/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%B1--%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%89/2797387
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%A7/1152001-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%B1%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%A7/1152001-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%B1%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%A7/1151705-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%BA%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%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%A7/1151705-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%BA%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%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%A7/1151643-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-10-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%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%A7/1151643-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-10-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%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%A7/1151663-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D8%BA%D8%B6%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%87
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%A7/1151663-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D8%BA%D8%B6%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%87
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 (بوابة االخبار) من إنتاج الغاز بمصر % 81بتروبيل: إكتشاف بترولي جديد ينتج 

أكد المهندس عاطف محمد حسن رئيس مجلس إدارة شركة "بتروبيل" المشرفة على تنمية حقل ظهر بالبحر المتوسط مع شركة 

وأضاف أنه من المنتظر أن يبدأ  "إيني" اإليطالية، أن أعمال تجهيز الحقل إلنتاج الغاز الطبيعي تسير في معدالتها الطبيعية

 .مليار قدم يوميا 6.8اإلنتاج الفعلي للحقل مع نهاية العام القادم بطاقة مستهدفة تبلغ 

 

 (بوابة االخبار) مليار جنيه في ختام التعامالت 1. 6البورصة تخسر 

يوليو  وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق 16صرية في ختام تعامالت اليوم الثالثاءتباين أداء مؤشرات البورصة الم

وخسر رأسمال السوقي ألسهم الشركات  االستثمار األجنبية والعربية قابلها عمليات شراء من قبل المستثمرين األفراد المصريين

 مليون جنيه. 822مليار جنيه ، وسط تعامالت بلغت  300مليار جنيه لينهي التعامالت عند مستوى  1. 6المقيدة بالبورصة نحو 

 

 (بوابة االخبار) توقعات برفع أسعار الفائدة على اإليداع واإلقراض بسبب التضخم

خالل  % 16. 63في يونيو الماضي مقارنة ب  % 16. 38أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم األساسي إلى 

وبعد إعالن البنك المركزي، عن ارتفاع معدالت  مايو المنصرم، وهى تعد أعلى معدالت التضخم التي سجلها االقتصاد المحلي

 .لرفع أسعار الفائدة على اإليداع بير، أشارت التوقعات إلي اتجاه البنك المركزي،التضخم بشكل ك

 

 (بوابة االخبار) شركة في مناقصة لشراء القمح 13مصر تتلقى عروضا من 

شركة لتوريد القمح في أول مناقصة  13الثالثاء عروضا من قال تجار إن الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر تلقت اليوم 

وهذه هي أول مناقصة قمح أيضا تطرحها مصر بعد تعديل سياسة فطر اإلرجوت لتسمح  تطرحها الهيئة الحكومية منذ أبريل

 من الفطر في القمح المستورد. % 1.12بوجود نسبة تصل إلى 

 

 (بوابة االخبار) عطاء اليومجنيه ب 7.78البنك المركزي يثبت الدوالر عند 

 16الثالثاء يوم  جنيه للبيع 7.87جنيه للشراء، و 7.82ثبت البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، سعر صرف الدوالر عند 

بعدما  مليون دوالر بالبنوك العاملة بالسوق المحلي 161نحو وضخ البنك المركزي،  ، وذلك بالعطاء الدوالري األسبوعي6112يوليو 

 مليون دوالر في ثالثة عطاءات أسبوعًيا. 61كان يتم ضخ 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/529150
http://akhbarelyom.com/news/529150
http://akhbarelyom.com/news/529099
http://akhbarelyom.com/news/529099
http://akhbarelyom.com/news/529098
http://akhbarelyom.com/news/529098
http://akhbarelyom.com/news/529067
http://akhbarelyom.com/news/529067
http://akhbarelyom.com/news/528954
http://akhbarelyom.com/news/528954
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 ( الوطن)ألف يورو  662وزير الكهرباء: تكلفة "التوأمة المؤسسية" مع إيطاليا واليونان مليون و

مشروع "التوأمة المؤسسية" بين جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر، وجهاز أن  محمد شاكر، وزير الكهرباءأكد 

والمشروع سيستمر لمدة  وأن منهسنستفيد أننا  تنظيم الطاقة باليونان، وجهاز تنظيم مرافق الكهرباء والغاز والمياه اإليطالي

 األوروبي.ألف يورو وتم تمويلهم عن طريق االتحاد  662تكلفة مليون وبسنتين 

 

 (الشروق) اتجاه حكومى للتفاوض مجدًدا لالقتراض من صندوق النقد الدولى

فيه الدولة البحث عن آليات لمواجهة األوضاع االقتصادية الحالية، وارتفاع أسعار السلع، هناك اتجاه داخل الحكومة  بينما تحاول

يؤيد إمكانية عودة التفاوض مع صندوق النقد الدولى مع نهاية العام الحالى، للحصول على قرض جديد باعتباره سيكون شهادة 

 الحصول على القرض فى حد ذاته.ثقة فى االقتصاد المصرى، وليس من أجل 

 

 (اليوم السابع) شحنة غاز مسال لتلبية احتياجاتها من الكهرباء 11مصر تستورد 

شحنة  11كشفت مصادر مسئولة بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية ايجاس، استوردت مؤخرا 

لتلبية الطلب المتزايد الستهالك محطات الكهرباء، وجانب من احتياجات  ية الطبيعيةغاز مسال، لتحويلها إلى صورتها الغاز

 .مليون قدم مكعب من الغاز 811مليار و 2أن هذه الشحنات تقدر بـ  وأضافت المصادر الصناعة

 

 (اليوم السابع) إعالن خطة رفع الدعم تدريجيا عن الكهرباء خالل أيام

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إنه سيتم إعالن خطة رفع الدعم تدريجيًا عن الكهرباء خالل أيام بعد إقرارها من رئاسة 

وأضاف شاكر أن الوزارة قدمت أكثر من مقترح لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لرفع الدعم تدريجًا لمواكبة ارتفاع  مجلس الوزارء

 .تحسين الخدمة للمواطنوأسعار الوقود المستخدم فى توليد الطاقة 

 

 (رصد) جنيًها للبيع في السوق السوداء 11.21أسعار الدوالر تقفز الى 

جنيها للبيع، مرتفًعا  11.36و للشراء،جنيها  11.17شهدت أسعار صرف الدوالر في السوق السوداء اليوم الثالثاء، قفزة كبيرة، مسجًلا 

يشهد سوق صرف الدوالر حالة من االضطراب و جنيها للبيع 11.21قرًشا عن أسعار األمس، ووصل سعره في السويس  62بقيمة 

 تصريحات محافظ البنك المركزي باحتماالت خفض قيمة الجنيه مقابل الدوالر مجدًدا. منذ

 

 (أصوات مصرية) جنيه 11.2بنك استثمار إماراتي يتوقع ارتفاع السعر الرسمي للدوالر إلى 

م كابيتال أن يقوم البنك المركزي بتخفيض جديد في قيمة الجنيه مقابل الدوالر خالل الفترة توقع بنك االستثمار اإلماراتي أرقا

ورهن البنك، الذي يعمل في مصر، ذلك الخفض بحجم  جنيه 11.2إلى  11المقبلة، ليتراوح السعر الرسمي للعملة األمريكية بين 

 .جنبي المتوافر لدي البنك المركزيالنقد األانعكاسه على تكاليف الواردات للسلع الغذائية األساسية وحجم 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1258513
http://www.elwatannews.com/news/details/1258513
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12072016&id=227a9a44-a40d-48a5-bf0b-6d2095602bda
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12072016&id=227a9a44-a40d-48a5-bf0b-6d2095602bda
https://www.youm7.com/story/2016/7/13/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF-11-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1/2797656
https://www.youm7.com/story/2016/7/13/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF-11-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1/2797656
https://www.youm7.com/story/2016/7/13/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85/2797456
https://www.youm7.com/story/2016/7/13/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85/2797456
http://rassd.com/190007.htm
http://rassd.com/190007.htm
http://www.aswatmasriya.com/news/details/65479
http://www.aswatmasriya.com/news/details/65479
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 الحراك المجتمعي-1

 (بوابة االخبار) احتجاجا على انقطاع المياه« الجراكن»أهالى قرية بالبحيرة يتظاهرون بـ

يوليو بالتظاهر داخل للقرية احتجاجا على  16قام المئات من أهالي قرية حسين عمرو التابعة لمركز دمنهور بالبحيرة، الثالثاء 

أشهر، وسط حالة من الغضب العارم بين األهالي لمعاناتهم فى الحصول على مياه الشرب وقيامهم  6انقطاع مياه الشرب منذ 

 بشرائها من القرى المجاورة.

 (الوطن) أهالي قرية بالمنوفية يعلقون اعتصامهم بسبب وقف المئات من بطاقات التموين الذكية

 يةعلق أهالي قرية ساقيه أبو شعرة بمركز أشمون بمحافظة المنوفية اعتصامهم الذي استمر ليومين أمام مكتب تموين القر

احتجاجا على قرار وقف المئات من بطاقات التموين الذكية، وحذف أبنائهم منها بعد وعود من مديرية التموين بتعديل 

 البطاقات للمستحقين بحلول الخميس المقبل مع التهديد بالتصعيد في حالة عدم االستجابة لمطالبهم واالعتصام بأعداد أكبر.

 (الوطن) في الشرقية بعد رفض ملفات أبنائهم تجمهر أهالي "أبو طاحون" أمام مدرسة

تلميذا بالمرحلة االبتدائية في قرية "كفر أبو طاحون" مركز القنايات أمام مدرسة محمد األنور عبدالدايم،  68تجمهر أولياء أمور 

لملفات أبنائهم بعد شهر من تقديمها إللحاقهم بالصف األول االبتدائي وتسديد المصاريف احتجاجا على رد إدارة المدرسة 

 الدراسية.

 (البوابه نيوز) فالحو "شوني الغربية" يتجمهرون احتجاًجا على نقص مياه الري

بعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية مساء الثالثاء، أمام نقطة الشرطة، احتجاجا تجمهر العشرات من الفالحين بقرية شوني التا

وتقدم الفالحون، ببالغات ضد كل من وزير الري ومحافظ  يوما دون التدخل من المسئولين 31على انقطاع مياه الري عليهم منذ 

 ي التي أدى إلى بعد اتالف المحاصيل لعدم ريها.الغربية ووكيل وزارة الري بالمحافظ، بسبب التقاعس عن حل أزمة نقص مياه الر

 

 قضايا المجتمع-6

 التعليم

 (المصري اليوم) وقف منح تراخيص للمدارس الدولية« التربية والتعليم»الجريدة الرسمية تنشر قرار 

، عدة قرارات أهمها قرار الدكتور الهاللي الشربيني، وزير التربية 6112يوليو  13الصادر  127نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 

والتعليم الفني بوقف قبول طلبات جديدة للترخيص بإنشاء مدارس أو استحداث أقسام بالمدارس الخاصة القائمة  والتعليم،

  ولحين وضع ضوابط جديدة لتنظيم عمل هذا النوع من المدارس.

 (اليوم السابع) "جابر نصار ينفى تصريح عميد الحقوق عن ضياع أوراق اإلجابة: "مافيش حاجة اتسرقت

طالًبا، بالدفعة الثالثة بكلية الحقوق جامعة  671نفى الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، وقوع أى سرقة ألوراق إجابات 

يذكر أن الدكتور عمر سالم، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، أكد على وم يحدث هذا، القاهرة، قائال "هذا كالم غير صحيح ول

 .ورقة إجابة خاصة بطالب الدفعة الثالثة بكلية الحقوق 671سرقة 

http://akhbarelyom.com/news/529214
http://akhbarelyom.com/news/529214
http://www.elwatannews.com/news/details/1258109
http://www.elwatannews.com/news/details/1258109
http://www.elwatannews.com/news/details/1257835
http://www.elwatannews.com/news/details/1257835
http://www.albawabhnews.com/2017092
http://www.albawabhnews.com/2017092
http://www.almasryalyoum.com/news/details/977955
http://www.almasryalyoum.com/news/details/977955
https://www.youm7.com/story/2016/7/12/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B9%D9%86-%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9--%D9%85%D8%A7%D9%81%D9%8A/2797231
https://www.youm7.com/story/2016/7/12/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B9%D9%86-%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9--%D9%85%D8%A7%D9%81%D9%8A/2797231
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 اإلعالم

 (الشروق) يسري فودة: كنت أتمنى أن يصدر صوتي من داخل مصر

لم يعد ذلك ممكًنا، »قال اإلعالمي يسري فودة، إنه حاول لمدة عام ونصف، أن يستمر في عمله اإلعالمي داخل مصر، مضيًفا: 

أنا كمواطن قبل أن أكون صحفًيا أرغب في دولة يسري فيها « »فودة»وأضاف  .«در من مصروكنت أتمنى أن يظل صوتي يص

 .«القانون على الجميع بنفس الميزان بغض النظر عن توجهاتهم السياسية

 

 السياحه

 (بوابة االخبار) انخفاًضا في أعداد السائحين الوافدين لمصر 21.8٪

ألـف خـالل  631.7تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء عن وصول عـدد السائحيــن الوافدين إلى مصر إلى كشف 

أهم الدول التي أثرت في االنخفاض كانت روسيا  وأن .%21.8بنسبة انخفاض  6112ألف خالل مايو  706.2مايو الماضي، مقــابل 

 .% 6.6، وأخيًرا إيطاليا بنسبة % 11.1، ثم ألمانيا بنسبة % 16.0، تليها المملكة المتحدة بنسبة % 21.3االتحادية بنسبة 

 (الشروق) زيادة في السياحة الصينية الوافدة لمصر 36%

قال ناصر عبد العال المستشار السياحي السابق في الصين، إن أعداد السياح القادمين من الصين إلى مصر خالل الثالث شهور 

ن "السياحة الصينية سجلت زيادة بلغت وأضاف أ ، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية%36األولى من العام الجاري ارتفعت 

 ، متوقعا أن تحقق خالل العام الجاري زيادة كبيرة.6116خالل العام الماضي مقارنة بعام  72%

 

 الزراعه

 (رصد) "األعلى للفالحين" يناقش أزمة القمح المسرطن

 اتبمقر المجلس بوسط القاهرة والذي تناول خالله العديد من األزم للفالحين المؤتمر الصحفي األول له نظم المجلس األعلي

 حذر المشاركون في المؤتمر من استيراد القمح الذي يحتوي علي فطر األرجوتو بفطراألرجوتأبرزها استيراد القمح الملوث 

 مؤكدين أن ذلك ال يخدم سوى شركات األدوية التي ستنتج أدوية جديدة لمواجهة أخطار فطر األرجوت الصحية.

 

 قبا األ

 (اليوم السابع) فدان لتقنين دير وادى الريان آالف-6البيئة" تمنح الكنيسة حق انتفاع "

ات جرى بين القياد الذيالكنيسة فى قضية دير األنبا مكاريوس بوادى الريان، تفاصيل االتفاق  محاميكشف الدكتور إيهاب رمزى، 

رة الدولة لشئون البيئة من ناحية أخرى، من أجل تقنين أوضاع دير األنبا مكاريوس بوادى الريان الذي الكنسية من ناحية ووزا

 .يقع على أرض محمية وادى الريان الطبيعة التابعة لوزارة البيئة

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13072016&id=fe8f0b00-d89d-46a3-ac31-fe36ebb944e3
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13072016&id=fe8f0b00-d89d-46a3-ac31-fe36ebb944e3
http://akhbarelyom.com/news/529232
http://akhbarelyom.com/news/529232
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12072016&id=36927f8c-68c9-44ef-8f7d-6802daed411c
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12072016&id=36927f8c-68c9-44ef-8f7d-6802daed411c
http://rassd.com/190041.htm
http://rassd.com/190041.htm
https://www.youm7.com/story/2016/7/13/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-4-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84/2797568
https://www.youm7.com/story/2016/7/13/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-4-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84/2797568
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 أخرى

 (جريدة االهرام) تصاعد أزمة مياه الشرب فى قرى أسيو  وكفر الشيخ والمنوفية

تعاني معظم قرى محافظة أسيو  من مشكالت مياه الشرب سواء من انقطاعها الدائم تارة ، أو من سوء حالتها تارة أخرى بينما 

الف من أبناء القرى بمحافظة كفر الشيخ من انقطاع مياه الشرب، وفي المنوفية يعاني أهالي أشمون والسادات وتال يعانى األ

 .أيام حتى اآلن 2وسرس الليان من استمرار أزمة نقص مياه الشرب ألكثر من 

 (الوطن) ومسؤول: "مفيش أزمة من بعد رمضان" الغربية.ساعات يوميا في  8انقطاع المياه 

ساعات يومًيا، وقدم األهالي مذكرات وشكاوى رسمية عدة  8تواصلت أزمة انقطاع مياه الشرب في قرى محافظة الغربية ألكثر من 

بطنطا، أن مياه الشرب ضعيفة، مشيًرا إلى تحرك بعض أهالي  وأكد عصام جبر أحد سكان منطقة العجيزي إلى ديوان المحافظة

 جنيه لرفع المياه. 6211المنطقة لشراء "مواتير" يزيد سعرها عن 

 (الوطن) شكاوى من انقطاع الكهرباء عن مناطق صناعية في الغربية 

ساعات ما تسبب في خسائر مادية  2إلى  6عن مناطق صناعية في مركزي سمنود والمحلة في الغربية، من انقطعت الكهرباء 

الوطن": هناك زيادة ملحوظة في أحمال الكهرباء “لـ وقالت مصادر بشركة كهرباء الريف التابعة لشركة كهرباء جنوب الدلتا  فادحة

 تدريجية تزامنا حفاظا على صالحيتها بسبب ارتفاع درجات الحرارة".بعدد من المراكز لذا يتم تخفيف األحمال بصورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/191960/29/537373/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7-%D9%88%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/191960/29/537373/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7-%D9%88%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/1257673
http://www.elwatannews.com/news/details/1257673
http://www.elwatannews.com/news/details/1257745
http://www.elwatannews.com/news/details/1257745
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األخبار األمنية: 

 (األخباربوابة ) وفاة متهم بأزمة قلبية داخل مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة

لقي محكوم عليه مصرعه إثر إصابته بأزمة قلبية بعد القبض عليه في حملة لتنفيذ األحكام بمركز حوش عيسى، وتم نقل 

 الجثة إلى مشرحة مستشفى حوش عيسى وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

 

 (بوابة األخبار) تضبط أحدهما والمباحثبالبحيرة ان من نيابة كوم حمادة هروب متهم

للنظر في تجديد  حمادة،من القبض على متهم هرب أثناء العرض على نيابة مركز شرطة كوم  بالبحيرة،تمكنت األجهزة األمنية 

 لضبطه.بينما تمكن أخر من الهرب وتكثف المباحث جهودها  االحتياطي،حبسه 

 

 (الوطن) رئيس هيئة النيابة اإلدارية الجديد يلتقيوزير العدل 

، المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة اإلدارية وهنأه على توليه رئاسة الهيئة وزير العدل عبد الرحيماستقبل المستشار حسام 

 مؤخرا.

 

 -محاكم ونيابات: 

 (بوابة األهرام) حسام حسن ومساعده وإداري المصري أربعة أيام في قضية االعتداء على أمين الشرطةحبس 

يد لقرر رئيس النيابة الكلية باإلسماعيلية، حبس حسام حسن المدير الفني للمصري ومساعده حسن مصطفى والمدير اإلداري و

بدر، أربعة أيام على ذمة التحقيق بعد أن وجه إليهم تهمة منع رضا عبد المجيد أمين الشرطة من أداء عمله والتعدي عليه 

 وإتالف الكاميرا عهدته وسرقة ذاكرتها "كارت ميموري".

 

 (الشروق) بقسم األقصر« طلعت شبيب»رقباء في مقتل  2السجن المشدد لضابط شرطة و

عاما، بالسجن  66قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة معاون مباحث قسم شرطة األقصر المالزم أول سمير هاني حسين إمام، 

من اتهامات جراء قتل عامل داخل قسم شرطة األقصر، وألزمته بالمصاريف الجنائية.كما عاقبت سنوات عما ُأسند إليه  8المشدد 

 سنوات لكل منهم وألزمتهم بالمصاريف الجنائية. 3رقباء شرطة سريين بقسم شرطة األقصر، بالسجن المشدد  2المحكمة 

 

 (الوفد) المؤبد غيابًيا لثالثة متهمين في أحداث "عنف العمرانية"

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة ثالثة متهمين غيابيا، بالسجن المؤبد لما ُنسب إليهم من اتهامات تتعلق بالتجمهر 

 .6113العمرانية في ديسمبر وإحداث العنف بمنطقة 

 

http://akhbarelyom.com/news/529278
http://akhbarelyom.com/news/529275
http://akhbarelyom.com/news/529275
http://www.elwatannews.com/news/details/1257771
http://www.elwatannews.com/news/details/1257771
http://gate.ahram.org.eg/News/1166649.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1166649.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12072016&id=da9b548c-60df-47cf-9253-e717f143f95d
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12072016&id=da9b548c-60df-47cf-9253-e717f143f95d
http://alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/1255528-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/1255528-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 (الوفد) متهمين في "أحداث النزهة" 6سنوات لـ  8السجن المشدد 

 8قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، بالسجن المشدد 

محمود طه، حسن حمدان حسن، التهامهم بأحداث العنف التى السيد، و واحمد محمودسنوات على رامي منصور عبد الرحمن، 

 شهدتها منطقة النزهة، عقب فض اعتصام رابعة العدوية.

 

 (بوابة األخبار) النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي في وفاة ضابط حدائق القبة

تقدمت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام األول، بمذكرة إلى مصلحة الطب الشرعي 

الستعجال تقرير الطب الشرعي في واقعة مقتل ضابط حدائق القبة وخطيبته داخل سيارته بمنطقة النزهة، التي وقعت يوم 

 الماضي.الخميس 

 

 -اعتقاالت: 

 (الشروق) «الوزراء»من حملة الماجستير والدكتوراه أمام  61على القبض 

من حملة الماجستير والدكتوراه الذين تظاهروا أمام مقر مجلس  61ألقت قوات األمن، الثالثاء، القبض على ما يزيد عن 

الوزراء.وقال محمود أبوزيد، المنسق العام للحملة، إن األمن فض المظاهرة بالقوة وألقى القبض على زمالئه، ورحلهم إلى قسم 

 قر قسم الشرطة، واالعتصام هناك لحين اإلفراج عن زمالئهم.قصر النيل، مضيفا أنهم سيتوجهون لم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/1255287-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AF%D8%AF-7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%80-4-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%87%D8%A9
http://alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/1255287-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AF%D8%AF-7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%80-4-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%87%D8%A9
http://akhbarelyom.com/news/528974
http://akhbarelyom.com/news/528974
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12072016&id=fdc7616d-85c9-4048-8096-4caeee3981da
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12072016&id=fdc7616d-85c9-4048-8096-4caeee3981da
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 المحور السادس

 تطورات المشهد العسكري
 

 )األهرام( يقلد أوائل خريجى معهد ضبا  الصف المعلمين نو  الواجب العسكرى سيسيال

أشاد السيسي، بالمستوى المتميز لخريجى معهد ضبا  الصف المعلمين، مؤكدا أن القوات المسلحة طوال تاريخها كانت وستظل 

حضر  من معهد ضبا  الصف المعلمين بالقوات المسلحة 123أمس مراسم االحتفال بتخرج الدفعة قوية جاء ذلك خالل حضوره 

محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزير الدفاع  صبحيصدقى ومراسم االحتفال المشير محمد حسين طنطاوي، 

 ار قادة القوات المسلحة، وأسر الخريجين.وقادة األفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ووزيرا الشباب والداخلية، وكب

 

 )األهرام( سفير جنوب إفريقيا الفريق سيف الدين يستقبل

سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع مع فوسيما فيمبيال سفير دولة جنوب إفريقيا لدى القاهرة  عبد العزيزبحث الفريق 

 الملفات جاء فى مقدمتها إمكانية تعاون الهيئة مع الشركات الجنوب إفريقية ذات المجاالت التصنيعية المتعددة.أمس، عدداً من 

 

 )بوابة األخبار( أشهر 3لـ قرار جمهوري بمد حالة الطوارئ في سيناء 

، بإعالن مد حالة الطوارئ في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا 6112لسنة  310أصدر السيسي، قراًرا جمهورًيا حمل رقم 

بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربًا من غرب العريش وحتى جبل الحالل، وشمااًل من غرب العريش مارًا بساحل البحر وحتى 

أشهر اعتبارا من الواحدة  3وبا من جبل الحالل وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، لمدة خط الحدود الدولية فى رفح، وجن

 يوليو. 60صباح الجمعة 

 

 )اليوم السابع(تدريبات عسكرية تسبب في غاق المجال الجوي المصري 

اضطرت طائرة مصر الطيران القادمة من الدمام إلى تغيير مسارها والهبو  بمطار برج العرب بدال من مطار القاهرة، بسبب إغالق 

. وأكدت مصادر مالحية بالمطار، أن طائرة مصر للطيران القادمة من الدمام اضطرت إلى تحويل مسارها والهبو  المجال الجوى

بمطار برج العرب بدال من القاهرة بعد غلق المجال الجوى فوق القاهرة بشكل جزئى إلجراء تدريبات إسقا  بالمظالت فوق الكلية 

 .ليات العسكريةالحربية استعداًدا الحتفال تخريج طلبة الك

 

 )اليوم السابع( طائرات عسكرية تقوم بقصف جوى لألهداف اإلرهابية فى رفح والشيخ زويد

الشيخ زويد ورفح، وقال مصدر أمنى إن الطائرات تقصف أهدافا لمجموعات قصفت طائرات عسكرية أهدافا لمسلحين بمناطق 

  .مسلحة تم رصد تحركات لها

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/191960/25/537392/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%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-%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85--%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%82%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/191960/25/537392/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%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-%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85--%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%82%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/191960/136/537366/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/191960/136/537366/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1.aspx
http://akhbarelyom.com/news/529210
http://akhbarelyom.com/news/529210
https://www.youm7.com/story/2016/7/12/%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7/2796998
https://www.youm7.com/story/2016/7/12/%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7/2796998
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 )اليوم السابع( بمناطق العمليات األمنية بسيناء الليليفرض حظر التجوال 

بمناطق العمليات األمنية جنوب العريش ومناطق شرق العريش والشيخ زويد  الليليفرضت قوات أمن شمال سيناء حظر التجوال 

 .ذه المناطق والسير على الطرق وإغالق طريق العريش رفحورفح. وقال مصدر أمنى إنه يمنع التحركات فى ه

 

 )اليوم السابع(إلرهاب ل د تخلى واشنطن عنها فى حربهاتشترى السالح الروسى بع بالكونجرس: مصرعضو 

قال روبرت بيتنجير عضو مجلس النواب األمريكى ورئيس فريق العمل بالكونجرس حول "اإلرهاب والحروب غير التقليدية" إن 

  .ى روسيا للحصول على األسلحة ألن إدارة أوباما قد تخلت عن حليفتها القاهرةمصر تتحول إل

 

 )العربي الجديد( أزمات النظام المصري تستدعي اجتماعًا موسعًا لالستخبارات

علم "العربي الجديد" أن اجتماعًا موسعًا ُعقد صباح اإلثنين الماضي، لقيادات كبرى في جهازي االستخبارات الحربية والعامة، في 

العربي الجديد"، إن االجتماع يأتي في “لـ حضره رئيسا الجهازين أم ال. وتقول مصادر خاصة مقر األخيرة، من دون معرفة إذا ما 

إطار المشاورات المستمرة بين الجهازين حول عدد من القضايا والملفات الهامة داخلياً وإقليميًا، وهو اجتماع ُيعتبر دوريًا، لتقديم 

ت لمصادر سياسية وأمنية عن وجود اختالفات بين رؤية الجهازين لعدد رؤية ومقترحات لصانع القرار السياسي، في ظل معلوما

 من الملفات، وحديث متواتر عن التجاذبات بينهما.
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