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 المحور األول

 المصرية الخارجيةالسياسة تطورات 

 )األهرام( شكرى وكيرى يبحثان فى واشنطن تطورات األوضاع الفلسطينية والليبية والسورية

جون كيري، وذلك فى إطار وجوده فى الواليات المتحدة  فى واشنطن نظيره األمريكى أمسالتقى سامح شكرى وزير الخارجية 

 لحضور المؤتمر الوزارى الموسع للتحالف الدولى ضد تنظيم داعش.

 

شكري بواشنطن: سنعمل مع الواليات المتحدة لتقوية العالقات وتحقيق احتياجات المواطنين المصريين 

 )بوابة األهرام( وحرياتهم

 علىقال وزير الخارجية سامح شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية األمريكي جون كيري بواشنطن، إن مصر عازمة 

ور وقال شكري الذي يز ات الفردية لمصلحة جميع المصريينتحقيق احتياجات المواطينن المصريين وبدء إصالحات وتشريع الحري

القضايا المشتركة  علىواشنطن حالًيا "سنعمل ع الواليات المتحدة لتحقيق هذه األهداف وتقوية العالقات بيننا وسنعمل 

 والعديد من التحديات والقضايا".

 

 )اليوم السابع( جون كيرى: مصر تواجه العديد من التحديات ودورها حاسم فى الشرق األوسط

 الشرق قال جون كيرى، وزير الخارجية األمريكى، إن مصر تواجه تحديات اقتصادية واإلرهاب فضال عن التحديات التى تواجه أقليم

  .األوسط، مؤكدا أن مصر شريك مهم للغاية للواليات المتحدة فى الكثير من المجاالت ودورها الحاسم فى الشرق األوسط

 

 )بوابة األخبار( وزير الخارجية يلتقي نظيره الهولندي في واشنطن

متحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية التقي صباح اليوم، الخميس صرح المستشار أحمد أبو زيد ال

يوليو، بالعاصمة األمريكية واشنطن نظيره الهولندي برت كويندرز، وذلك في إطار تواجد شكري في الواليات المتحدة لحضور  20

 المؤتمر الوزاري الموسع للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

 

 )المصري اليوم( «داعش»يلتقي نظيريه النرويجي والبريطاني في اجتماعات التحالف الدولي ضد « شكري»

 ع الوزاري للتحالفالتقى سامح شكري وزير الخارجية مع كل من وزيري خارجية النرويج والمملكة المتحدة، وذلك على هامش االجتما

 داعش.الدولي ضد تنظيم 

 

 )األهرام( السيسى يسلم ولد عبد العزيز رئاسة القمة اإلثنين المقبل

تستضيف موريتانيا يوم اإلثنين المقبل القمة العربية العادية السابعة والعشرين ومن المقرر أن يسلم السيسي رئاسة القمة 

بوصفه رئيس القمة السادسة والعشرين التي عقدت بمدينة شرم الشيخ في  العزيز، وذلكي محمد ولد عبد للرئيس الموريتان

 .السيسي كلمة في افتتاح القمةمارس من العام الماضي وسيلقي 

http://www.ahram.org.eg/News/191969/26/538997/%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%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/191969/26/538997/%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%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1169751.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1169751.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/7/21/%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%89--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-/2810063
https://www.youm7.com/story/2016/7/21/%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%89--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-/2810063
http://akhbarelyom.com/news/534176
http://akhbarelyom.com/news/534176
http://www.almasryalyoum.com/news/details/982483
http://www.almasryalyoum.com/news/details/982483
http://www.ahram.org.eg/News/191969/25/538893/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%88%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/191969/25/538893/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%88%D9%84.aspx
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ـ السفارة التركية بالقاهرة توزع لقطات ومشاهد من محاولة االنقالب وتصفها للمرة األولى  وابة )ب االرهابية"“ب

 األهرام(

وزعت السفارة التركية بالقاهرة اليوم الخميس، على الصحفيين ما ذكرت أنه لقطات ومشاهد من محاولة االنقالب التي شهدتها 

 اإلرهابية"، وشملت اللقطات“بـ التي تمت في تركيا ووصفت السفارة محاولة االنقالب  و الجاريالبالد ليلة الخامس عشر من يولي

التي وزعتها السفارة مشاهد فتح النار على القصر الجمهوري والقصف والهجوم المسلح على مبنى قصر األمة البرلمان التركي 

 وإلقاء قنابل على المدنيين المحتشدين أمام القصر الجمهوري والمدنيين الموجودين على جسر البوسفور.

 

 )بوابة األهرام( ويؤكد ضرورة دعم ومتابعة المبادرة الفرنسية بقوة.الشوبكي يشيد بالدور المصري 

الل من خمتابعة المبادرة الفرنسية  الشوبكي، ضرورةأكد سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال 

وأشاد بجهود مصر العضو اإلسرائيلي -الفلسطينيري للصراع ، لوضع حل جذ2102عقد مؤتمر دولي للسالم قبل نهاية العام 

 .العربي في مجلس األمن، وبقية أعضاء المجموعة العربية في األمم المتحدة

 

 )اليوم السابع( كلينتون أوصلت اإلخوان لحكم مصر وكسرت هيبة أمريكا بليبيا ترامب: سياسة هيالرى

اإلخوان للحكم فى مصر وكسرت هيبتنا فى ليبيا"، قال دونالد ترامب، المرشح الرئاسى األمريكى، إن سياسات كلينتون أوصلت 

وحمل ترامب كلينتون مسؤولية بروز تنظيم الدولة اإلسالمية وزرع الفوضى في العراق وليبيا وسوريا ومصر، منتقدا أيضا االتفاق 

 النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس باراك أوباما مع إيران.

 

 )الشروق( وزير خارجية سلطنة عمان يصل القاهرة

وصل وزير الدولة للشئون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي إلى القاهرة مساء الخميس، في زيارة إلى مصر يلتقي خاللها 

 في استقبال بن علوي سفير سلطنة عمان لدى مصر وعدد من أعضاء السفارة بالقاهرة.وكان  .بعدد من المسؤولين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1169760.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1169760.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1169736.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1169736.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/7/22/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8--%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%83%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D9%8A%D8%A8/2810774
https://www.youm7.com/story/2016/7/22/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8--%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%83%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D9%8A%D8%A8/2810774
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21072016&id=a0991b23-191c-4191-a798-53a0908ab8e7
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21072016&id=a0991b23-191c-4191-a798-53a0908ab8e7
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 المحور الثانى

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -الرئاسة المصرية: 

 (األهرام)يحذر من الوقيعة بين المصريين السيسى 

شدد السيسى على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية، وحذر من محاوالت الوقيعة بين المصريين، مؤكدا أنه ال فرق بين مسلم 

مصر، وأن الجميع مصريون متساوون فى الحقوق والواجبات وال زيادة ألحد على اآلخر.وطالب بالتعامل مع الحوادث  ومسيحى فى

 مليون مصرى وإذا تم التعامل مع حادث أو أكثر بغير موضوعية فلن يكون ذلك فى مصلحة الوطن. 01بموضوعية، وقال إننا 

 -الحكومة المصرية: 

 (األهرام) فظين محدوده خالل ساعاتإسماعيل يعلن حركة محاشريف 

انتهى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، من المشاورات حول حركة 

وقام شريف اسماعيل بعرض القائمة الجديدة على  .القادمةالمتوقع إعالنها خالل الساعات القليله المحافظين المحدودة و

 السيسى وذلك بعد أن التقى المرشحين وورود تقارير الجهات الرقابية.

 -البرلمان المصري: 

 (األهرام) وفدا يابانيا بمقر مجلس النوابعلى عبد العال يستقبل 

ذلك خالل أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب عمق العالقات المصرية اليابانية التى تتسم بالود والصداقة، جاء 

 استقباله أمس ماساهيسا ساتو رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع بمجلس المستشارين الياباني. 

 

 (بوابة األهرام) فتاة فلسطينة 011"الشئون العربية بالبرلمان" تستقبل 

فتاة فلسطينية، وأشار "الجمال"  011استقبلت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة اللواء سعد الجمل، وفًدا يضم قرابة 

أن القضية الفلسطينية تعاني العديد من التحديات، وفي مقدمتها حالة االنقسام بين أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرا إلي  إلى

 حرفت عن مسارها، لذا البد أن يكون أصحاب األرض المحتل علي قلب رجل واحد.أن المقاومة الفلسطينية ان

 

 (بوابة األخبار) "النقض" تقضي بعدم قبول الطعن اإلنتخابي لدائرة حلوان

عدم قبول طعن سعد محمد أبو بطيحة، المرشح الخاسر لعضوية مجلس النواب عن المقعد  بمحكمة النقضب 22قضت الدائرة 

 حلوان والمعصرة بمحافظة القاهرة، وأمرت بمصادرة الكفالة وألزمت الطاعن بمصاريف طعنه. 22الفردى للدائرة 

 

 (بوابة األهرام) نائًبا 01"أمانة النواب": "النقض" رفضت إسقاط عضوية 

شهادة من محكمة النقض، تكشف جميعها عن "رفض" المحكمة قبول طعون  01أكدت األمانة العامة لمجلس النواب وصول 

الدوائر.وأن مقدمة من مجموعة أفراد بحق عدد من النواب الحاليين، بسبب نتيجة االستحقاقات االنتخابية األخيرة فى عدد من 

 قرار المحكمة الخاص بإسقاط عضوية النائب أحمد مرتضي منصور لم يرد إلي البرلمان بشكل رسمي حتى اآلن.

http://www.ahram.org.eg/News/191969/136/538940/%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-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%B0%D9%83.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/191969/136/538940/%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-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%B0%D9%83.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/191969/27/538950/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86--%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/191969/27/538950/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86--%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/191969/145/538896/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88%D9%81%D8%AF%D8%A7-%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/191969/145/538896/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88%D9%81%D8%AF%D8%A7-%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1169794.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1169794.aspx
http://akhbarelyom.com/news/534041
http://akhbarelyom.com/news/534041
http://gate.ahram.org.eg/News/1169675.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1169675.aspx
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 (اليوم السابع) البرلمان يتفق مع "المالية" و"الصناعة" على ترشيد عمليات االستيراد العشوائى

إن اللجنة ناقشت عدة مقترحات مع، الدكتور طارق  النواب،قال النائب أحمد فرغل أمين سر لجنة الشئون االقتصادية بمجلس 

إلى أن اللجنة اتفقت مع وزارة المالية،  مشيرا الدوالر،عمر محافظ البنك المركزى لوضع إستراتيجية لمواجهة ارتفاع سعر صرف 

  .ووزارة التجارة والصناعة، والبنك والمركزى، على ترشيد عمليات االستيراد العشوائى

  

 (الشروق) عالقة مصر بإفريقيا ال تتوقف عند المياه«: النواب»أمام « النمنم»

أكد حلمي النمنم وزير الثقافة، أن عالقة مصر بإفريقيا ال تتوقف عند المياه فقط، وأن العمق اإلفريقي يجب أن يكون في كل 

في اجتماع لجنة الشؤون اإلفريقية لعرض رؤية وزارته وخطته للتبادل الثقافي في القارة، إن العالقات المصرية  وقال.المجاالت

 اإلفريقية ضاربة في القدم وتعود إلى القرن الثامن عشر، وتم استئنافها بعد حالة من الفتور استمرت فترة طويلة.

 

 -األحزاب واالئتالفات: 

 (اليوم السابع) الوفد": وعى الشعب سيسقط أى قائمة ستضم إخوانى فى انتخابات المحليات"

أى تخوف من سيطرة جماعة اإلخوان على انتخابات قال ياسر حسان، مساعد رئيس حزب الوفد لشئون اإلعالم، إنه ال يوجد 

المحليات المقلبة، ألن الشعب المصرى لفظ الجماعة وكل من له ميول لمعتقداتها، مشيًرا إلى أنه ال يجوز أن تصبح اإلخوان 

  ."فزاعة" ومصدر تخوف مع كل استحقاق ديمقراطى

  

 -منظمات المجتمع المدني: 

 (20عربيجسيمة لحرية الصحافة بمصر )تقرير حقوقي يرصد انتهاكات 

مرصد في وكشف ال .2102نشر المرصد العربي لحرية اإلعالم، تقريرا عن حرية الصحافة في مصر خالل النصف األول من عام 

التقرير الصادر عنه جملة من االنتهاكات التي تحدث للمرة األولى من نوعها في تاريخ الصحافة المصرية، مثل صدور حكم باإلعدام 

 .على أربعة صحافيين دفعة واحدة، واقتحام مقر نقابة الصحافيين ومحاكمة نقيبها

 

 (20عربي) املة"مكاتب من االنتخابات "الش 2"إدارية اإلخوان" تعلن انتهاء 

أعلنت اللجنة اإلدارية العليا لجماعة اإلخوان المسلمين المصرية، والمعروفة إعالميا بالقيادة الجديدة أو الشبابية عن انتهاء 

)تحفظت على ذكرها ألسباب لم توضحها( من االنتخابات الداخلية "الشاملة" التي تجريها في مختلف خمسة مكاتب إدارية 

 .المحافظات

 -سو شيال ميديا: 

 (اليوم السابع) : موجة انقالبية جديدة على أردوغان فى تركياعز الدين دويدار

أكد عز الدين دويدار وجود انقالب جديد على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مشيًرا إلى وجود حالة من االرتباك داخل تركيا. 

ات والجمهور التركى ومحاصرة لعدد من الثكنات العسكرية لمواجهة تحركات مريبة من وقال "استنفار وانتشار لقوات األمن والبلدي

  ."بعض الوحدات العسكرية، وأنباء عن موجة انقالبية جديدة

https://www.youm7.com/story/2016/7/22/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF/2810803
https://www.youm7.com/story/2016/7/22/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF/2810803
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21072016&id=a086daa6-6adc-4f86-9d70-48395380a0e5
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21072016&id=a086daa6-6adc-4f86-9d70-48395380a0e5
https://www.youm7.com/story/2016/7/22/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF--%D9%88%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%A3%D9%89-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%85-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD/2810760
https://www.youm7.com/story/2016/7/22/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF--%D9%88%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%A3%D9%89-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%85-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD/2810760
http://arabi21.com/story/922929/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81#tag_49232
http://arabi21.com/story/922892/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-5-%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9#tag_49232
https://www.youm7.com/story/2016/7/21/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%89--%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/2810596
https://www.youm7.com/story/2016/7/21/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%89--%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/2810596
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 (مصر العربية) شريف الروبي: أنا ضد السيسي ومش هسيب مصر

إبريل، رفضه لسياسات نظام السيسي.وقال "أنا ضد النظام وهفضل ضد  2أكد الناشط السياسي شريف الروبي، عضو حركة شباب 

النظام، وأول النظام السيسي وهكون ضد ورافض أي نظام قمعي مستبد فاسد ولكن عمري ماهكون ضد بلدي مصر وال هقف مع 

 صر وال هغير موقفي".حد يدمرها أو يأذي شعبها وأرضها ومش هسيب م

 

 (مصر العربية) عبد العظيم ساخًرا: السيسي أسند دعائم الديمقراطية للقوات المسلحة

نثق أننا  السيسيمن الكلية الحربية.وقال  001علق الناشط السياسي حازم عبد العظيم على كلمة السيسي، خالل تخرج الدفعة 

ئة للهيأسند استكمال "دعائم" الديمقراطية  السيسييبدو أن  وعلق قائال الديمقراطية،على الطريق الصحيح ونستكمل دعائم 

 الهندسية للجيش أيًضا".

 

 (مصر العربية) أحمد منصور: زعيم عربي حذر مرسي من عزله فكان رده "السيسي في جيبي"

.وذكر 2102محمد مرسي في  االنقالب علىأدلى أحمد منصور، أحد مذيعي فضائية الجزيرة، بتفاصيل مثيرة عن الفترة التي سبقت 

 .في مقال نشره بصحيفة الوطن القطرية بعنوان "هاكان فيدان أنقذ تركيا أردوغان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A7/1167628-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%B4-%D9%87%D8%B3%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%B5%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%A7/1167628-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%B4-%D9%87%D8%B3%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%B5%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%A7/1167367-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%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%A7/1167367-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%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%A7/1167490-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%B2%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%8A%D8%A8%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%A7/1167490-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%B2%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%8A
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 (بوابة االخبار) مليار جنيه فى ختام التعامالت األسبوع 2البورصة المصرية تخسر 

بعمليات  ، نهاية تعامالت األسبوع مدفوعة2102يوليو  20واصلت البورصة المصرية، تراجعها لدى إغالق تعامالت اليوم الخميس 

مليار  2وخسر رأسمال السوقي نحو  بيع من المستثمرين األجانب قابلها عمليات شراء من المؤسسات وصناديق االستثمار المصرية

 جنيه.مليون  022. 8مليار جنيه، وسط تعامالت بلغت نحو  200. 0جنيه لينهي التعامالت عند مستوى 

 (بوابة االخبار) تطوير السكك الحديدية والطاقة واالتصاالتمليون يورو من اسبانيا ل 211التعاون الدولي: 

مع السفير ارتورو افيلو، سفير مملكة اسبانيا لدى القاهرة، خطابات متبادلة  وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى

حيث قررت حكومة مملكة إسبانيا مد العمل بالخطابات بشأن التعاون المالي بين مصر وإسبانيا  بشأن التعاون المالي بين البلدين

 .مليون يورو 0.2.8مليون يورو بدال من  211، مع زيادة المبالغ الخاصة بها لتصبح 2108ديسمبر  20حتى 

 (بوابة االخبار) «القيمة المضافة»ترفض توقيت « الغرف التجارية»

أكد عدد من أعضاء الغرف التجارية، على أن الموافقة على تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة سيكون له مردود سلبي على 

ى لالمواطن البسيط، ألنه سيرفع األسعار بنفس القيمة التي سترتفع بها الضريبة وفي النهاية سيتحملها المستهلك، مشيرين إ

 أنهم ال يعارضون هذه الضريبة ولكن وقت تطبيقها غير مناسب.

 (بوابة االخبار) مليار جنيه نيابة عن المالية 01.2البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 

مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، وتبلغ  01.2خزانة بقيمة ، أذون 2102يوليو  20يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 

ومن المتوقع أن  يوًما .22مليار جنيه ألجل  2.2يوًما، وأذون بقيمة  082مليار جنيه ألجل  ..0قيمة الطرح األول ألذون خزانة 

 مليار جنيه. 200.0تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري 

 (بوابة االخبار) مليون جنيه211شراكة بريطانية جديدة تدخل السوق المصري باستثمارات أولية 

تك" أكبر سلسلة متخصصة في بيع وتوزيع األجهزة الكهربائية وااللكترونية في جمهورية مصر العربية، اتفاقية  بي“وقعت 

شركات االستثمار المباشر الرائدة في أفريقيا وتنص االتفاقية على أن  إحدى"، إنترناشيونال"ديفلوبمنت بارتنرز  شركةمع شراكة 

 ”.بي تك“لشركة مليون جنيه لتمويل إستراتيجية النمو  211باستثمار مبلغ ” إنترناشيونالتقوم شركة "ديفلوبمنت بارتنرز 

 (جريدة االهرام) مليون يورو لتمويل المشروعات الصغيرة 011لى يفاوض الوكالة الفرنسية ع« االجتماعى»

ح الصندوق االجتماعى شرائح كشفت سها سليمان األمينة العامة للصندوق االجتماعى، عن مفاوضات مع الوكالة الفرنسية لمن

وقالت سها سليمان أنها بحثت مع الوكالة  مليون يورو، لتمويل المشروعات الصغيرة بمختلف المحافظات 011تمويلية بقيمة 

 .مليون يورو تم الحصول عليها من الوكالة 81الفرنسية الحصول على شرائح تمويلية جديدة، وذلك بعد نجاح الصندوق فى صرف 

 (بوابة االهرام) مليارات جنيه فى أسبوع ٥البورصة تخسر 

 مليارات جنيه ٥سجلت البورصة المصرية تراجًعا جماعًيا لمؤشراتها خالل تعامالت األسبوع المنتهي، وخسر رأسمالها السوقى نحو 

، بينما على جانب %0.20نقطة مسجًلا تراجًعا بلغ  0.2..خالل تعامالت األسبوع ليغلق عند مستوى  21وتراجع مؤشر إيجي إكس 

 نقطة. 228، مغلًقا عند مستوى ٪٨٤.٠تراجًعا بنحو  1.األسهم المتوسطة فقد مالت إلى االنخفاض حيث سجل مؤشر إيجي إكس 
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 (الوطن) قـرية بالدقهلية 02ألف دوالر من البنك الدولي لمعالجـة الصرف الصحي في  211

ألف دوالر من البنك الدولي بالتعاون مع  211أعلنت زينب صالح مساعدة محافظ الدقهلية، عن تلقي المحافظة مساهمة قدرها 

قرية على مستوى  02ت معالجة الصرف الصحي السلبي في وزارة اإلسكان وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لتوفير مشروعا

 “.وأضافت: "تم توفير أراض لتنفيذها خالل هذا العام  المحافظة

 (البوابه نيوز) جنيًها في السوق السوداء 02الدوالر يقفز إلى 

رويترز" اليوم الخميس: إن الدوالر واصل قفزاته الشديدة بالسوق “لـ قال متعاملون في السوق الموازية للعملة، في تصريحات 

وأكد مصرفيون بقطاعات الخزانة في البنوك المصرية، أن سعر الدوالر في السوق الموازية تسارع  جنيها 02السوداء ليصل إلى 

 الساعات القليلة الماضية بعد تصريحات محافظ البنك المركزي في مجلس النواب أمس.بوتيرة لم يشهدها من قبل خالل 

 (العربي الجديد) مليارات جنيه 01شركتا اتصاالت في مصر تسعيان القتراض 

أكبر مشغل التصاالت الخطوط الثابتة في أفريقيا والشرق األوسط، إن شركة المصرية لالتصاالت،  قالت مصادر مصرفية رفيعة

وشركة اتصاالت مصر، تتفاوضان القتراض عشرة مليارات جنيه، من أجل الحصول على رخصة خدمات الجيل الرابع للهاتف 

 .تقديم خدمة المحمول من خالل ترددات الجيل الرابع وتأمل المصرية لالتصاالت المحمول

 (رصد) 2100مليارات جنيه فى  01ائر مصر للطيران تجاوزت البرلمان: خس

مجلس النواب عن حزب المصريين األحرار بدائرة األقصر ووكيل لجنة السياحة والطيران بالبرلمان  عضو-قال أحمد يوسف إدريس 

 01بـ ، تقدر 2100اللجنة ناقشت في اجتماعها خسائر شركات مصر للطيران، موضًحا أنه تم اكتشاف خسائر في الشركة عام  إن-

 مليون جنيه. 211مليارات و

 (أصوات مصريه) والسياحة والصناعة في انكماش .%2.2العربي: نمو الربع الثالث في حدود 

 (، سيكونمارس-ينايرقال وزير التخطيط، أشرف العربي، إن معدل النمو االقتصادي خالل الربع الثالث من العام المالي الماضي )

في  %0.2وانخفض معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي إلى  خالل الربع ذاته من العام الماضي %2"، مقارنة بنحو %2.2"في حدود 

 بالمئة في نفس الفترة من العام السابق. 2.2(، مقارنة مع 2102النصف األول من السنة المالية الماضية )يوليو إلى ديسمبر 
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 الحراك المجتمعي-0

 (البوابه نيوز) عمال "هيونداي للسيارات والصناعات الثقيلة" يعتزمون الدخول في إضراب

الدخول في إضراب عن العمل  السيارات،تعتزم نقابة عمال شركة "هيونداي موتور"، الشركة الكورية الجنوبية األولى لصناعة 

البالغ عددهم  للشركة،ساعات للمطالبة بزيادة األجور وتحسين ظروف العمل وكان أغلبية أعضاء نقابة العمال  0اليوم لمدة 

 .الشركةمع وقت الذي فشلت فيه مفاوضاتهم في ال اإلضراب.قد صوتوا األسبوع الماضي للدخول في  عامل،ألف  08حوالي 

 تمعقضايا المج-2

 

 السياحه

 (جريدة االهرام) القطاع السياحى بالبحر األحمر يطلب اإلنقاذ

طالبت جمعية االستثمار السياحى بمحافظة البحر األحمر بضرورة عقد اجتماع عاجل للمستثمرين فى قطاع السياحة مع 

لة النقاذ القطاع من اإلنهيار حتى تتمكن المنشآت الفندقية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لوضع خطة عاج

 من الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين.

 (الوطن) تعيين هاني العدوي رئيسا لسلطة الطيران المدني

بتكليف المهندس هاني العدوي للقيام بأعمال رئيس سلطة الطيران المدني خلفًا أصدر شريف فتحي وزير الطيران المدني، قرارا 

يذكر أن "العدوي" كان يشغل منصب نائب رئيس سلطة الطيران المدني و للطيار محمود طه الزناتي بعد بلوغه سن التقاعد

 للطيران.لقياسات السالمة الجوية، ومن قبلها رئيسًا لإلدارة المركزية للمكتب الفني لوزير 

 

 النقل والمواصالت

 ( بوابة االخبار) الستكمال أعمال الصيانة« جزئًيا»إغالق كوبري قصر النيل 

يوليو، أعمال تطوير وصيانة  22مدير المرور اليوم، الجمعة  تستكمل اإلدارة العامة بمرور القاهرة بقيادة اللواء عالء الدجورى

قصر النيل والتى تنفذها شركة المقاولون العرب، حيث تتم أعمال الصيانة بغلق حارة واحدة فقط من اتجاه واحد  كوبريفواصل 

 بالتبادل مع باقى الحارات اآلخرى لعدم تعديل الحركة المرورية امام سائق السيارات.

 (بوابة االخباري بأحد طرق المنيا )هبوط أرض

شهد طريق الشيخ عيسي بمركز المنيا، هبوطا أرضيًا وسقوط الطبقة اإلسفلتية مما أدى إلى توقف حركة السيارات المتجهة إلى 

وطالب األهالي تدخل المسؤولين بالطرق والوحدة المحلية لعالج الهبوط ، خوفا من تعرض السيارات للحوادث  المنيا للتوقف

 والمواطنين للخطر.
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 قباطاأل

 (بوابة االخبار) تواضروس: كلمات السيسي تؤكد رعايته واهتمامه بكل المصريين

بابا اإلسكندرية أن كلمات عبد الفتاح السيسى في حفل تخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد  تواضروس الثانيقال  

 قتصاديةاالصعوبات الالفرصة لمن يستغلون  وأنه ال يعطيالعسكرية كانت تخرج من القلب لتؤكد رعايته لكل المصريين 

 يؤثروا على وحدتنا الوطنية ألن هذا هو هدفهم في خراب بالدنا ولينتبه الجميع بذلك. لكيشديد في الموارد المائية النقص الو

 (الوطن) قبطي يختبئ عند جاره المسلم خشية تغريمه في جلسة عرفية بقنا

لخطف على يد مجهولين واختبأ عند جاره المسلم، ليهرب من "جلسة ادعى تاجر قبطي في مدينة نجع حمادي بقنا تعرضه ل

عاما، تاجر،  .2تلقى اللواء صالح حسان مدير أمن قنا، بالغا باختطاف جرجس.ف.ع و صلح"، خوفا من الحكم عليه بغرامة كبيرة

 من قبل مجهولين اتصلوا بزوجته وطلب فدية مالية.

 (االقباط اليوم) ط عدم االستحمام بمنطقة غسيل األوانىصلح بين مسلمى وأقباط أدمو بالمنيا يشتر

قال الشيخ محمود جمعة مقرر بيت العائلة بمركز المنيا، إنه تم االتفاق عى عدم قيام الشباب باالستحمام فى منطقة غسيل 

الخاصة بالنساء، بحضور الشيخ جمال عبد الحميد عن األزهر وعادل مصيلحى عن المجتمع المدنى والقس نادى راعي  األوانى

 كنيسة القرية ونخبة من علماء الدين وفريق أمنى برئاسة المقدم أحمد صالح رئيس مباحث مركز المنيا.

 

 أخرى

 (بوابة االخبار) منطقة متفرقة بالهرم 21انقطاع مياه الشرب غدًا في 

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة إنه نظرًا لقيام الشركة بأعمال تطهير الصرف الصحي األمرالذي يؤدي إلى قطع 

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف  من صباح يوم السبت.وحتى الساعة يوم الجمعه  00من الساعه مناطق مغظم الالمياه عن 

 .الصحي بالجيزة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمحالت والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خالل تلك الفترة

 (الوطن) واألهالي: "المتوفر رديء" بالدقهلية.اختفاء األرز والزيت من منافذ التموين 

اختفت بعض السلع األساسية لدى بقالي التموين بالدقهلية، مثل األرز والسكر والزيت، هذا الشهر، ولجأ البدالين إلى السلع 

لتموين في أجا في جمع توقيعات ضد الهيئة ا بقالينكما بدأ  والمنتجات الغذائية األخرى الستكمال حصص المواطنين الشهرية

 .سعار االوارتفاع انخفاض الكميات المصروفة والعامة للسلع التموينية يشتكون خاللها من سوء حالة المواد التموينية 

 (الوطن) جنيهات 10بـ « الجركن»و المحافظات.يضرب « العطش»

تواصلت أزمة انقطاع مياه الشرب، وتوقف العمل بعدد من مشروعات الصرف الصحى فى المحافظات، وتجمهر العشرات من أهالى 

صحى بالقرية أمس، احتجاجًا على استمرار ، التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، أمام محطة الصرف ال«كفور بلشى»قرية 

 توقف مشروع الصرف الصحى.

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/534239
http://akhbarelyom.com/news/534239
http://www.elwatannews.com/news/details/1270723
http://www.elwatannews.com/news/details/1270723
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=161777
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=161777
http://akhbarelyom.com/news/533914
http://akhbarelyom.com/news/533914
http://www.elwatannews.com/news/details/1271455
http://www.elwatannews.com/news/details/1271455
http://www.elwatannews.com/news/details/1271681
http://www.elwatannews.com/news/details/1271681
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األخبار األمنية: 

 (األخباربوابة ) المجلس األعلى للشرطة يعتمد حركة التنقالت السنوية للقيادات األمنية

 يوليو، حركة التنقالت السنوية للقيادات األمنية وضباط الشرطة بوزارة الداخلية.20أعتمد المجلس األعلى للشرطة، الخميس 

 

 (األهرامبوابة ) نزيًلا باإلفراج الشرطي بعد استيفاء الشروط 002الداخلية تفرج عن 

انعقدت اللجنة األمنية العليا لإلفراج الشرطى برئاسة اللواء مساعد الوزير لقطاع السجون، وعضوية عدٍد من ممثلى الجهات 

 نزياًل إفراجًا شرطًيا. 002انتهت أعمال اللجنة إلى اإلفراج عن .الشرطية المعنية

 

 (اليوم السابع) ه محام فى دمياطوقف ضابط عن العمل وإحالته للتفتيش لرفعه سالحه الميرى بوج

مدير أمن دمياط، بإيقاف المالزم أول عبد الرحمن الشيخ عن العمل، وإحالته للتفتيش، بعد رفعه  أمر اللواء فيصل دويدار

سالحه الميرى أمام محكمة كفر سعد الجزئية، عقب مشادة نشبت بينه وبين إبراهيم الشناوى المحامى عضو نقابة المحامين 

  .بكفر سعد، بسبب احتكاك سيارتيهما

  

 (بوابة األخبار) ت على قانون الشرطةمجلس الدولة يدخل تعديال

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسالن، نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون 

 .00.0لسنة  010بتعديل المادة الرابعة من قانون هيئة الشرطة رقم 

 

 (بوابة األخبار) مليون جنيًها 11.رد  مستمر وتم"الكسب غير المشروع": التصالح مع رموز مبارك 

أكد جهاز الكسب غير المشروع ان التصالح مع رموز نظام مبارك مستمر وفقا لتعديالت قانون الكسب األخيرة التي تسمح برد 

بها عشرات من رجال االعمال  للتصالح تقدموأشار الجهاز الى أن هناك مبادرات .ال كاملة مقابل اسقاط التهم وحفظ القضايااالمو

 .محل دراسة ومازالت االخرى االموال،ومسئولين سابقين فى الدولة تم االنتهاء من بعضها ورد 

 

 (20عربي) أنباء عن اشتباكات بين معتقلي اإلخوان و"داعش" بسجن طرة

اندلعت مشاجرة بين المعتقلين في سجن طرة استقبال )جنوب القاهرة( عنبر "أ" باألسلحة البيضاء، ورفضت سلطات السجن 

منتمين لجماعة اإلخوان المسلمين ومعتقلين ، اندلعت مشاجرة بين معتقلين "20عربي" وفي رسالة وصلت إلى.التدخل لفضها

 .منتمين لتنظيم الدولة؛ بسبب تكفير الطرف الثاني لألول، واعتقاده بوجوب قتله

 

 

http://akhbarelyom.com/news/533896
http://gate.ahram.org.eg/News/1169796.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/7/21/%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%AD/2810508
https://www.youm7.com/story/2016/7/21/%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%AD/2810508
http://akhbarelyom.com/news/534087
http://akhbarelyom.com/news/534087
http://akhbarelyom.com/news/534148
http://akhbarelyom.com/news/534148
http://arabi21.com/story/922961/%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%A9#tag_49232
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 -محاكم ونيابات: 

 (األهرامبوابة ) النائب العام يحظر النشر في "ضبط قاض أثناء تلقيه رشوة"

قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، حظر النشر في التخقيقات التي تجريها النيابة بواقعة ضبط قاض أثناء تقاضيه 

 رشوة فى محافظة اإلسكندرية.

 

 (األهرام) براءة "المغربي" و"جرانة" و"مخلوف" من التربح وإهدار المال العام علىحيثيات قبول طعن النيابة 

أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها الصادر، بقبول طعن النيابة العامة وإلغاء حكم محكمة أول درجة الصادر من "جنايات 

حمد مخلوف، في اتهامهم ، ببراءة كل من أحمد عالء الدين أمين المغربي، ومحمد زهير جرانه، وخالد م2102مارس  02الجيزة" في 

 بالتربح وإهدار المال العام، وفى الدعوى المدنية بعدم قبولها وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية جديدة.

 

 (األهرامبوابة ) عدم قبول دعوى إلغاء قرار وزير الصحة بحظر ختان اإلناث

قضت الدائرة األولى بمحكمة القضاء اإلداري برئاسة المستشار يحيي دكروري، بعدم قبول الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء قرار 

 وزير الصحة بحظر ختان االناث، لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة.

 

 (بوابة األخبار) إبريل" يطعنون على حكم تغريمهم 22متهمو "مظاهرات 

أبريل  22ألف جنيه، التهامهم بالتظاهر بدون تصريح  011متهًما بطعن أمام محكمة النقض على حكم إدانتهم بالغرامة  .0تقدم 

 الماضي بمنطقتي الدقي والعجوزة، احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين دولتي مصر والسعودية.

 

 (بوابة األخبار) متهما في أحداث قرية أبويعقوب بكفالة 02إخالء سبيل 

متهما في أحداث قرية أبويعقوب التابعة لمركز المنيا والتي شهدت أحداث  02أصدرت محكمة استئناف المنيا، قرارا بإخالء سبيل 

 حويل منزل لكنيسة.عنف على خلفية إشاعة ت

 

 (بوابة األخبار) ألف جنيه 2.1إخالء سبيل رئيس "كهرباء البحيرة" السابق بقضية االستيالء على 

 دس رمضان عثمانقضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثالثة إخالء سبيل رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء السابق المهن

سبتمبر المقبل  .0أالف جنيه لكل منهم وتأجيل القضية لجلسة  2من موظفى مأمورية إستئناف دمنهور بكفالة  2محمد بخيت، و

 إلستدعاء شاهد اإلثبات األول العميد محمد سعيد رئيس مباحث الكهرباء.

 

 (بوابة األخبار) قاضي التنفيذ يوقف حكم أبو تريكة واستمرار التحفظ على أمواله

دارى الصادر بإلغاء قرار اللجنة اضى التنفيذ أوقف حكم القضاء األقال مصدر قضائى مسئول بلجنة حصر اموال االخوان إن ق

 التحفظ على أمواله.صدر بداية الشهر الماضى، وقرر استمرار  والذيبالتحفظ على أموال محمد أبو تريكة 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1169893.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1169758.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1169758.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1169740.aspx
http://akhbarelyom.com/news/534143
http://akhbarelyom.com/news/534143
http://akhbarelyom.com/news/534116
http://akhbarelyom.com/news/534116
http://akhbarelyom.com/news/534068
http://akhbarelyom.com/news/534068
http://akhbarelyom.com/news/534036
http://akhbarelyom.com/news/534036
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 المحور السادس

 تطورات المشهد العسكري

 

 )بوابة األخبار( السيسي يشهد مشروعات التخرج لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية

تضمن  يوليو، مشروعات التخرج لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية 20ال خميسشهد السيسي القائد األعلى للقوات المسلحة، 

من المعهد الفني للقوات المسلحة،  02من الكلية الفنية العسكرية والدفعة  22حربية والدفعة  001الحفل تخرج الدفعة 

 .00 مختلط من الكلية الحربية والدفعة رقم 22مهندسين و 0.رئيسات تمريض و 012أطباء و 012والدفعات 

 

 )بوابة األخبار( السيسي" الجيش والشعب يقفون خلفك ويؤيدون مسيرتك“لـ مدير الكلية الحربية 

ائال ق خالل حضوره حفل التخريج بالكلية الحربيةللسيسي  وجه مدير الكلية الحربية اللواء أركان حرب جمال أبو إسماعيل حديثة

القوات المسلحة وشعب مصر يقفون خلفك ويؤيدون مسيرتك البناءة فى مختلف مشاريع التطوير البناء، ولم يمض على له بأن 

فترة توليك سوى عامين نفذت فيها القوات المسلحة والشعب تحت قيادتك مشروعات كنا نحلم بها وأهداف كنا نتمناها، ومكانة 

 صبحت كلها واقع ملموس".بين الدول كنا نتطلع عليها وأ

 

 )اليوم السابع(  "22-مقاتالت "سوخوى 01وكالة روسية: مصر ترغب فى الحصول على 

" الروسية، يزداد 22 –ذكرت وكالة األنباء الروسية "سبوتنيك"، نقاًل عن تقارير إعالمية روسية، أن الطلب على مقاتالت "سوخوى 

زيادة عدد الطائرات خالل السنوات الخمس المقبلة، كما مقاتلة من هذا النوع، مع إمكانية  08حيث يمتلك الجيش الروسى نفسه 

طائرة. وأشارت الوكالة الروسية نقاًل عن مجلة "ناشيونال انتريست" العسكرية، إلى أن  20ترغب الصين أيًضا فى الحصول على 

 .طائرات من هذا النوع 01صول على مصر ترغب فى الح

 

 )اليوم السابع( لمطار القاهرة ساعتين بسبب العروض الجوية العسكرية إغالق المجال الجوى

ين بالتزامن مع العروض الجوية بسماء الكلية أغلقت سلطات مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، المجال الجوى لمدة ساعت

الحربية. وأفادت مصادر مالحية بمطار القاهرة أنه تم إغالق المجال الجوى مع بدء العروض الجوية، وذلك من العاشرة صباًحا 

العاملة  ظهًرا، حيث تم التنسيق مع جميع الرحالت فى مواعيد اإلقالع والهبوط للطائرات وكذلك شركات الطيران 02وحتى 

 .بالمطار

 

 )الوطن( فدانا بكفر الشيخ للقوات المسلحة 20.0قرار جمهوري بتخصيص 

فدانا من األراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة،  0.0آالف و 2السيسي، قرارا جمهوريا بالموافقة على إعادة تخصيص  أصدر

بمنطقة بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة؛ الستخدامها في مشروعات 

 الرسمية.االستزراع السمكي، ونشر القرار بالجريدة 
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