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 المحور األول

 المصرية الخارجيةالسياسة تطورات 

 )األهرام( التدخالت الخارجية تسببت فى زعزعة استقرار المنطقةقمة العربية: السيسي لل

نواكشوط وألقاها نيابة عنه شريف اسماعيل رئيس الوزراء فى الجلسة ب العربية فى الكلمة التى وجهها الى قمة حذر السيسي

ن تفشى آفة التدخالت الخارجية التى أدت الى إعمال الفرقة وإذكاء النعرات الطائفية والقبلية مشددا على م االفتتاحية للقمة

 .ضرورة العمل الجماعى العربى ودرء سرطان التطرف واإلرهاب وقوى الظالم التى تهدد بتقويض مؤسسات الدولة الوطنية

 

 )بوابة األهرام( قضايا المطروحة بالقمة العربيةوزيرا خارجية تونس ومصر يبحثان العالقات الثنائية وال

بحث وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، مع سامح شكري، وزير الخارجية العالقات الثنائية والقضايا المطروحة 

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الشؤون الخارجية التونسية  الموريتانية نواكشوطعلى القمة العربية المنعقدة في العاصمة 

 .ادثات مع نظرائه من عدد من الدولحول أجندة االجتماعات التي عقدها الجهيناوي على هامش القمة العربية، والتي شملت مح

 

 )بوابة األهرام( وزارة الخارجية تدين التفجير االنتحاري في ألمانيا

األحد، بمدينة أنسباخ األلمانية، والذي أسفر عن إصابة يوم أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات التفجير االنتحاري الذي وقع مساء 

 عدد من األشخاص.

 

 )بوابة األهرام(رئيس الوزراء يلتقي نظيره األردني على هامش مشاركتهما في فعاليات القمة العربية 

قم ر التقى شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على هامش مشاركته بناء على تكليف من السيسي في فعاليات القمة العربية

 يس الوفد األردنيالمنعقدة حاليا في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بالدكتور هاني الملقى رئيس مجلس الوزراء األردني ورئ 22

 حضر اللقاء من الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري، كما حضر عن الجانب األردني سفير األردن بالقاهرة. المشارك بالقمة

 

 )بوابة األهرام( ال يوجد خالفات مع مصر بشأن ملف المياهالرئيس السودانى: 

 فات تذكر من مصر بشأن ملف المياهأكد الرئيس السوداني عمر البشير أن عالقة بالده مع مصر ممتازة، مشيًرا إلى عدم وجود خال

يوم الثالثاء، صحة ما يروجه البعض الية" الفضائية بثت مقتطفات منها مع قناة "سكاي نيوز عربونفي البشير في مقابلة خاصة 

 .د النهضةحول تحكم إثيوبيا في المياه عبر س

 

 )بوابة األهرام( وفد من مجلس العموم البريطاني يصل القاهرة

يوم اإلثنين، وفد من مجلس العموم البريطاني، برئاسة جيرالد هاوارث، رئيس مجموعة أصدقاء مصر وصل إلى القاهرة، مساء 

بالبرلمان البريطاني، وعضوية كل من اللورد ستون واللورد ريسبى، واللورد دير، يرافقهم مؤسس المجموعة البريطانية سمير 

 .على عبد العال رئيس مجلس النواببناء على دعوة من رة الموفد البريطاني زياد مصرية، جاءت، وهو من أصول تكال

 

http://www.ahram.org.eg/News/191973/25/539605/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%B2%D8%B9%D8%B2%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/191973/25/539605/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%B2%D8%B9%D8%B2%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%D8%A7%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1181091.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1181091.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1180980.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1180980.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1181051.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1181051.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1181164.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1181164.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1181112.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1181112.aspx
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 )بوابة األخبار( السفير الصيني بالقاهرة: مصر بلد آمنة وأشعر باألمان الحقيقي في شوارعها

جوا، على أن مصر بلد آمنة، وأنه يشعر باالطمئنان الحقيقي بها، الفتا إلى أن الود والحب  أكد السفير الصيني بالقاهرة سونغ إى

 هو القاسم المشترك الذي البد أن يسود بين جميع الشعوب، مؤكدا دعوته للصينيين لزيارة هذا البلد المتفرد.

 

 )اليوم السابع( نائب وزير الخارجية األمريكى يغادر القاهرة إلى تونس

غادر مطار القاهرة الدولى، "باتريك كينيدى" نائب وزير الخارجية األمريكى للشئون اإلدارية متوجها إلى تونس بعد زيارة لمصر 

 المتحدة.عاون بين مصر والواليات استغرقت عدة أيام، بحث خاللها دعم عالقات الت

 

 )اليوم السابع( مصرى تربطهما عالقات قويةالشعبين التركى والبالقاهرة:  القائم بأعمال السفير التركى

القائم بأعمال السفارة التركية بالقاهرة، أن الشعبين التركى والمصرى تربطهما عالقات قوية وممتدة،  قال على رضا جوناى

واتهمهم بأنهم استخدموا  االنقالبيين،وسخر القائم باألعمال من  مؤكداً على تمنيه عودة العالقات بين البلدين إلى سابق عهدها

  .الخاصةالسيطرة على التلفزيون الرسمى فقط وتناسوا القنوات عقلية الثمانينات والتسعينيات، حينما حاولوا 

 

 )الشروق( قاضي قضاة فلسطين يصل القاهرة

قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية والعالقات  وصل إلى القاهرة، اليوم اإلثنين، محمود الهباش

ومن المقرر أن يلتقي الهباش خالل زيارته،  .اإلسالمية، قادًما من رام اهلل عن طريق األردن في زيارة للقاهرة تستغرق عدة أيام

 اإلسرائيلية ضد الشعب والمؤسسات الفلسطينية.عدًدا من المسئولين لبحث آخر التطورات في األراضي الفلسطينية والممارسات 

 

 )المصري اليوم( النائب العام ووزير الطيران يتوجهان لموسكو لعرض نتائج تحقيقات الطائرة الروسية

ن إضافة إلى الكابتن أيم العام،، والمستشار نبيل صادق، النائب توجه وفد مصري يضم كال من شريف فتحي، وزير الطيران المدني

وقالت مصادر إنه من موسكو المقدم رئيس لجنة التحقيقات في حادث الطائرة الروسية صباح الثالثاء إلى العاصمة الروسية 

 الشيخ.المقرر أن تعرض آخر نتائج التحقيقات الخاصة بحادث الطائرة الروسية التي تحطمت بعد إقالعها من مطار شرم 

 

 )مصر العربية( التعذيب"“بـ الخارجية تتواصل مع ألمانيا للتأكد من واقعة مقتل مصري 

أفاد مسؤول بوزارة الخارجية بأنَّ القطاع القنصلي بالوزارة وسفارة مصر في برلين يتابعان ما تمَّ اإلعالن عنه مؤخًرا من مصري 

 وقال المسؤول، في تصريحاٍت الفتاح سليمان النجار حول مقتل نجله محمد في ألمانيا بعد تعذيب الشرطة األلمانية لهيدعى عبد 

"، اليوم االثنين، إنَّه جاٍر التواصل مع السلطات األلمانية للتأكُّد مما جاء في رواية سليمان النجار حول نجله الذي انتقل إلى 22لـ"

 .عدة أشهر قليلة ألمانيا من إيطاليا قبل

  

 

 

http://akhbarelyom.com/news/535486
http://akhbarelyom.com/news/535486
https://www.youm7.com/story/2016/7/25/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%89-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/2814799
https://www.youm7.com/story/2016/7/25/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%89-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/2814799
https://www.youm7.com/story/2016/7/25/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%89-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA/2814635
https://www.youm7.com/story/2016/7/25/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%89-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA/2814635
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25072016&id=7db0b406-e77e-44cc-ae09-b5f4305a74be
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25072016&id=7db0b406-e77e-44cc-ae09-b5f4305a74be
http://www.almasryalyoum.com/news/details/984333
http://www.almasryalyoum.com/news/details/984333
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1173832-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%83%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1173832-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%83%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8
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 المحور الثانى

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -البرلمان المصري: 

 (اليوم السابع) إقبال من النواب للتوقيع على مشروع قرار باالعتراف بجرائم إبادة األرمن

قال النائب فايز بركات، عضو مجلس النواب، إن التوقيعات التى تمت على مشروع قرار للبرلمان لالعتراف بجريمة إبادة تركيا 

هى محاولة للرد على تجاوزات السلطات التركية ضد الدولة المصرية، ومحاوالتها الدائمة للتدخل فى شئون مصر الداخلية، لألرمن، 

أننا بإمكاننا الضرب بيد من حديد على كل من “بـ موضحا أن التوقيعات تحمل رسالة إلى رجب طيب أردوغان الرئيس التركى، 

  ."يحاول التدخل فى شئوننا

 

 (الشروق) تهدد بتجميد نشاطها اعتراًضا على عرقلة عملها« اإلنسان بالنوابحقوق »

ى تعطيل رئيس المجلس الدكتور على هدد أعضاء لجنة حقوق اإلنسان فى مجلس النواب بتجميد نشاط اللجنة، اعتراضا عل

 .عبدالعال، ألنشطتها وعدم الرد على الطلبات التى تستلزم موافقته

 

 (أصوات مصرية) النواب يحيل حكم بطالن عضوية أحمد مرتضي للجنة التشريعية إلعداد تقرير

النواب، حكم محكمة النقض ببطالن عضوية النائب أحمد مرتضي منصور، وتصعيد عمرو الشوبكي، بدال منه إلى أحال مجلس 

 اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، إلعداد تقرير بشأن الحكم، برغم اعتراض رئيس المجلس على القرار.

 

 (بوابة األخبار) دولة"النواب" يوافق على مشروع قانون الخدمة المدنية ويحيله لمجلس ال

وافق مجلس النواب على مشروع قانون الخدمة المدنية بعد الموافقة على مادتي العالوة التشجيعية وتعيين العمالة المؤقتة 

ع القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة والصياغة وقال عبد العال "يحال مشرو والموسمية اللتين سبق تأجيلهما أثناء المناقشات.

 مع أخذ رأي الجهات القضائية األخرى كل فيما يخصه".

 

 (بوابة األخبار) رئيس النواب يعلن الحرب على السادات: تهديداتك مرفوضة وسأجمد لجنتك

، بعد أن هدد السادات بتجميد عمل لجنة حقوق السادات، ورئيس المجلس محمد أنورجديدة بين النائب  شهد مجلس النوابأزمة

اإلنسان، بسبب تعطيل رئيس المجلس أعمالها وعدم السماح بالقيام بأعمالها في زيارة السجون والتفتيش عليها، باإلضافة إلى 

 قانون اإلعاقة. صبي، بشأنالقتداخل أعمالها مع لجنة التضامن برئاسة عبد الهادي 

 -األحزاب واالئتالفات: 

 (البوابة نيوز) الشعب الجمهورى يطالب بمراعاة توافق تعديالت قانون التظاهر مع الدستور

، أهمية إن يتم مراعاة توافق تعديالت قانون التظاهر مع الحق الدستوري أكد المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى

 المحافظة على سالمة منشآت الدولة.وفي التظاهر السلمي، وبما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، 

https://www.youm7.com/story/2016/7/26/%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF/2816230
https://www.youm7.com/story/2016/7/26/%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF/2816230
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25072016&id=f37b511a-eb30-4bc2-a730-4ef249c20105
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25072016&id=f37b511a-eb30-4bc2-a730-4ef249c20105
http://www.aswatmasriya.com/news/details/65938
http://www.aswatmasriya.com/news/details/65938
http://akhbarelyom.com/news/535873
http://akhbarelyom.com/news/535873
http://akhbarelyom.com/news/535848
http://akhbarelyom.com/news/535848
http://www.albawabhnews.com/2035139
http://www.albawabhnews.com/2035139
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 -تصريحات: 

 (اليوم السابع) اسوزى ناشد: اعتراف البرلمان بجريمة إبادة األرمن سيؤثر على تركيا دولي

 تقادم،بالأكدت النائبة سوزى ناشد، أن الجرائم اإلبادة التى ارتكبتها تركيا بحق األرمن، جرائم تاريخية ضد اإلنسانية وال تسقط 

على أهمية اعتراف البرلمان المصرى بهذه الجريمة. وأضافت أنه فى حال موافقة البرلمان على االعتراف بجريمة تركيا مشددة 

 الدولى.تجاه األرمن، فأن هذا سيكون له تأثيرا كبيرا على موقف تركيا أمام المجتمع 

 

 -توك شو: 

 (اليوم السابع)" الدوالر ظاهرة طبيعية وفى مصلحة البلد خبير اقتصادى لـ خالد صالح:"ارتفاع

والر فى أمام الجنيه المصرى، على حسن، مؤسس المجموعة االقتصادية لمحاربة الغالء، عن تفاؤله بارتفاع سعر الد ساميأعرب 

 استغالل الدوالر وقال إنالحكومة أنها بتورينا ازاى الشغل، ألنها بدأت تشتغل صح".  وأحييمؤكدًا: " ارتفاع الدوالر ظاهرة طبيعة 

اع وارتف بقيمها إال بعد ارتفاع الدوالر فى المشروعات أدى إلى ارتفاعه، وتابع:" الحكومة تجرى مشروعات ضخمة، ولم تشعر الناس

 البلد.الدوالر فى مصلحة 

 

 (الشروق) سامح عاشور: اإلخوان هم الالعب األقوى داخل نقابة المحامين

« الالعب األقوى»ر، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن أعضاء النقابة من اإلخوان المسلمين هم قال سامح عاشو

وأضاف أن اإلخوان ليسوا أغليبة داخل النقابة، .على أرض الواقع، مؤكًدا أنهم يجيدوا استخدام األطراف األخرى؛ لتحقيق أغراضهم

ا إلى قوتهم في اإلدارة التنظيمية لمشروعهم، وقدرتهم على الحشد في الفت، «الطرف الخفي»دون لعب دور ولكنهم يجي

 .االنتخابات

 

 (الشروق) هناك تحول واضح في الموقف التركي لتعزيز العالقات مع مصر«: المسلماني»

هناك تحوال واضحا في الموقف التركي؛ لتعزيز العالقات مع مصر، وكسر الفتور الذي اتسمت به العالقات »قال أحمد المسلمانيإن 

هذا التحول ظهر بشكل واضح في تصريحات القائم بأعمال السفير التركي »أن  وأوضح .«بين الدولتين خالل الفترة الماضية

دعائم الدولة وأنما  «قال خاللها إن ما يرفعه الرئيس التركي، رجب طيب أرودغان، ليس إشارة رابعة العدويةبالقاهرة، والذي 

 .«التركية األربعة، وهي العلم واألمة والدولة والحكومة، ويعد هذا التصريح بمثابة تحول صريح في الموقف التركي تجاه مصر

 

 -سو شيال ميديا: 

 (مصر العربية) منصور بعد هجومه على مرسيوائل قنديل يرد على أحمد 

وقال قنديل في  رد الكاتب الصحفي وائل قنديل على اإلعالمي أحمد منصور بعد هجوم األخير على محمد مرسي في مقاٍل له.

مقاٍل على موقع " ذا هافينغتون بوست" بعنوان كيف سقط السيسي من جيب مرسي!: "في هذا المقال سأتجنب قدر اإلمكان 

الدخول في تلك المساحة الالنهائية، التي ال تعرف حدوًدا للكالم عن جدارة الرئيس محمد مرسي للحكم واإلدارة، أو تلك التي ترى 

 في كل ما فعله أخطاء".

https://www.youm7.com/story/2016/7/26/%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%89-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%AF--%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D9%83/2816192
https://www.youm7.com/story/2016/7/26/%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%89-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%AF--%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D9%83/2816192
https://www.youm7.com/story/2016/7/25/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D9%84%D9%80-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5/2816061
https://www.youm7.com/story/2016/7/25/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D9%84%D9%80-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5/2816061
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26072016&id=dcfbd74e-f6a1-4c57-88f0-926136747ee0
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26072016&id=dcfbd74e-f6a1-4c57-88f0-926136747ee0
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25072016&id=cea5c254-6ee0-41c4-81fd-c9ca5900e03f
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25072016&id=cea5c254-6ee0-41c4-81fd-c9ca5900e03f
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%A7/1173862-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D8%B3%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%A7/1173862-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A
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 (مصر العربية) ي لمهاجمي أميرة عراقي: خلوا عندكم إنسانيةسلمى صباح

عّلقت اإلعالمية سلمى صباحي على مهاجمة البعض على الطالبة أميرة عراقي بعد حصولها على المركز األول مكرر بشعبة العلمي 

: " حتى لو ظلم أو دعا للعنف وأنا ضد ده تماًما البنت تعلوم في الثانوية العامة، رغم اعتقال والدها إبراهيم العراقي.وأضاف

 لتحية واالحترام إنها قدرت تتفوق بالشكل المبهر ده في الظروف دي".ذنبها إيه! البنت تستاهل ا

 

 (مصر العربية) رشدي: أميرة عراقي لم تقترف ذنًبا كي ال يهنئها وزير التعليم عبد اهلل

"كان حريَّا بوزير التربية والتعليم إذ اتصل ببعض المتفوقات في الثانوية العامة أن يبادر أيًضا الشيخ عبد اهلل رشدي قال 

 اتهام أبيها باإلخوانية منع الوزير من االتصال". باالتصال بالفتاة األولى في الثانوية العامة، أم أن

 

 (مصر العربية) نجل مرسي: مصر بقت دولة "عبيطة"

"ده يتقاله إيه؟، باهلل عليكم ده يتوصف بإيه؟، مقدم بالغ لنيابة أمن الدولة يتهم أميرة عراقي بالخيانة  احمد مرسيوقال 

 ؟؟، ده الواحد لو عاوز يشتم مش هايالقي شتيمة مناسبة ليهم، مصر بقت دولة عبيطة".واإلساءة للقزم بتاعهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A7/1173946-%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%89-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%83%D9%85-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1173946-%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%89-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%83%D9%85-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1173949-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D9%81-%D8%B0%D9%86%D8%A8%D9%8B%D8%A7-%D9%83%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
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%A7/1173949-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D9%81-%D8%B0%D9%86%D8%A8%D9%8B%D8%A7-%D9%83%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
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%A7/1173982-%D9%86%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B7%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%A7/1173982-%D9%86%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%A9
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 (بوابة االخبار) جنيها في السوق السوداء بمصر 01رويترز: الدوالر يتجاوز 

جنيها اليوم  01هبط الجنيه المصري إلى مستوى لم يسبق له مثيل أمام العملة األمريكية في السوق السوداء ليتجاوز سعر الدوالر 

االثنين وسط توقعات بخفض قيمة الجنيه في ظل النقص الحاد للعملة الصعبة الذي يعرقل حركة التجارة في بلد يعتمد على 

 جنيه للدوالر بالسوق الموازية 01.01و 02.21لرويترز إنه جرى تداول الجنيه في نطاق يتراوح بين  وقال خمسة متعاملين الواردات

 (بوابة االخبار) مليار جنيه فى ختام التعامالت 2.2البورصة تربح 

مدعومة عمليات شراء من قبل يوليو 22الت اليوم االثنين تفاعها لدى إغالق تعامواصلت مؤشرات البورصة المصرية ار

 وربح رأس المال السوقي ألسهم المستثمرين األفراد العرب واألجانب فيما مالت تعامالت المؤسسات وصناديق االستثمار المصرية

 .مليار جنيه 212. 1مليار جنيه لينهي التعامالت عند مستوى  2. 6الشركات المقيدة بالبورصة نحو 

 (بوابة االخبار) مليون دوالر من األوبك 21وزيرة التعاون تنجح في اقتراض 

قالت وزيرة التعاون الدولي د. سحر نصر أنها تتفاوض مع صندوق األوبك للتنمية على تمويل مشروع المليون ونصف مليون فدان 

مليون دوالر  ٠٤وأشارت أن القرض الذي تم توقيعه اليوم مع الصندوق األوبك للتنمية بمبلغ  والبنية األساسيةومشروعات الطاقة 

 دوالر.مليون  ٠٤يعد ضعف المبلغ الذي تم توقيعه خالل المرحلة األولى بمبلغ 

 (بوابة االخبار) مليون دوالر لتمويل سيناء 012التعاون الدولي تبحث الحصول على 

سيتم وقالت مصادر بوزارة التعاون الدولي انه  بعثة من الصندوق السعودي للتنميةرة خالل األيام القليلة القادمة تصل القاه

 تصل القاهرة قريبامليون دوالر لتنمية سيناء وذلك مع بعثة الصندوق التي  0.2حصول مصر على الدفعة األولى من تمويل بحث 

 (جريدة االهرام) مليار دوالر 0.2تسوية نزاع مع شركة كويتية يوفر لمصر غرامة 

ازعات والخاص بتسوية المنازعة بين شركه بوابه الكويت وافق مجلس الوزراء على اعتماد قرار اللجنة الوزارية لتسوية عقود المن

سنوات من المفاوضات وتعد واحدة من كبرى قضايا منازعات عقود  1القابضة والحكومة دون دفع أى تعويضات مالية، وذلك بعد 

 االستثمار بين الحكومة والمستثمرين.

 (الوطن) مليار دوالر 21ريان: البنك الدولي قدَّر تحويالت المصريين بالخارج بمبلغ 

ونوه  مليار دوالر 21قال محمد ريان، أمين عام اتحاد المصريين بالخارج، أن البنك الدولي قدَّر تحويالت المصريين بالخارج بمبلغ 

 %2.2قائال: " ان تحويالت المصريين بالخارج الرسمية، تعادل  البنوكعبر وتتم إلى أن تلك التحويالت هي التحويالت الرسمية 

 .من إجمالي الناتج المحلي المصري، وأكبر من إجمالي الناتج المحلي الذي يدخل مصر من الزراعة

 (الوطن) ألسعار السلع االستهالكية %21رئيس "البقالة": الدوالر تسبب في زيادة 

قال طه حسين عضو الشعبة العامة للبقالة بالغرف التجارية، إن هناك إرتفاعًا كبير قد حدث في أسعار السلع، التي توردها 

 ، حيثبسبب ارتفاع الدوالر، مضيفًا: "ستعود في النهاية على أصحاب البطاقات التموينية %21شركتا "الجملة والمصرية" بنسبة 

 السلع.على معظم  %21بلغت نسبة االرتفاع 
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http://www.ahram.org.eg/News/191973/5/539581/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%81%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9--%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF.aspx
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 (البوابه نيوز) مليون دوالر 102بـ "المركزي" يطرح عطاًء استثنائًيا  اليوم.

يكشف في بيانه الهدف من هذا مليون دوالر في عطاء استثنائى، اليوم الثالثاء، ولم  ٠٠٤أعلن البنك المركزى أنه سوف يبيع 

مليون دوالر في كل منها، لكنه اقتصرها في وقت  ٠٤عطاءات أسبوعيا أيام األحد والثالثاء والخميس لبيع  ٣ويطرح المركزى  الطرح

  سابق على عطاء واحد أسبوعيا كل ثالثاء.

 (البوابه نيوز) %12" بنسبة إيران-مصرزيادة في ودائع "

مليار جنيه، بنهاية  ٠٤٠٣أكد عمرو طنطاوى، العضو المنتدب لبنك مصر إيران، أن مصرفه نجح فى الوصول بإجمالى الودائع إلى 

نمًوا، الفًتا  ٪٣٠من العام الماضى، بما يعادل  مليار جنيه، مقارنة بالفترة ذاتها ٠٠٢النصف األول من العام الجارى، بزيادة قدرها 

 .مليارات جنيه ٠ات جنيه، بدال من مليار ٥إلى وصول إجمالى حجم محفظة القروض لدى البنك إلى 

 (البوابه نيوز) أشهر لتلبية احتياجات الدولة 8مليار دوالر في  21مسئول: المركزي وفر 

مليار دوالر لتلبية احتياجات الدولة والمواطنين من السلع  21صرح مسئول مصرفي بأن البنك المركزي المصري وفر أكثر من 

 األساسية واالستراتيجية خالل الشهور الثمانية األخيرة منذ تولي طارق عامر رئاسته في نهاية شهر نوفمبر الماضي.

 (البوابه نيوز) جنيهات 10لـ برفع السعر الرسمي للدوالر « زيالمرك»أستاذ اقتصاد يطالب 

أكد الدكتور إبراهيم حمدي شتا، أستاذ بقسم االقتصاد بكلية التجارة جامعة المنصورة، أنه آن األوان ألن يعلن البنك المركزي 

جنيهات، مشيرا إلى أن الحكومة كان عليها أن تتخذ هذا القرار منذ أسبوعين بعد إجازة عيد الفطر  01للدوالر مقابل السعر الرسمي 

 مباشرة.

 (اليوم السابع) %22قناة السويس تخفض رسوم عبور ناقالت البترول الفارغة 

. %22نت هيئة قناة السويس عن تخفيضات جديدة فى قيمة رسوم عبور ناقالت البترول بين أمريكا والخليج العربى بنسبة أعل

على رسوم العبور  %22وقال منشور مالحى نشر على الموقع الرسمى لهيئة قناة السويس اليوم االثنين، يتم منح تخفيض قدره 

 .ألف طن فأكثر 211مالقة الفارغة ذات الحمولة الساكنة دون الخدمات األخرى لناقالت البترول الع

 (أصوات مصريه) توكيالت مالحية أجنبية تبدأ تحصيل رسوم تفريغ الحاويات بالدوالر بدال من الجنيه

)شركة نقل بحري( في العالمي  CMA إن الوكيل المالحي لخط قال مستوردون وصاحب مكتب تخليص جمركي، ألصوات مصرية،

كما أن  مصر، طلب من عمالئه سداد رسوم تفريغ الحاويات من السفن بالدوالر بدال من الجنيه اعتبارا من يوم السبت الماضي

 .الجنيه أيضا ( بدأ قبل أكثر من أسبوعين التحصيل بالدوالر بدال منYang Mingالخط المالحي الصيني يانج مينج )
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 الحراك المجتمعي-0

 (الوطن) وقفة لعدد من المزارعين احتجاجا على نقص مياه الري بالمنيا

وقفة ببطن ترعة جافة من المياه بمركز العدوة بشمال محافظة المنيا، وذلك احتجاجًا على نظم عدد محدود من المزراعين 

نقص مياه الري، وعدم وصولها لنهايات الترع والمساقي العمومية والفرعية، مشيرين إلى قيام بعض األهالي بإلقاء المخلفات 

 لمياه بالمجاري المائية.الزراعية وروث الماشية والقمامة على ضفاف الترع، ما يعوق تدفق ا

 (الوطن) قها" اعترضا على إلغاء نتيجتهم بالثانوية العامة“بـ طالب يتظاهرون أمام اإلدارة التعليمية 

تظاهر العشرات من طالب الثانوية العامة أمام اإلدارية التعليمية اعتراضا على حجب نتيجتهم بالثانوية العامة بقها بمحافظة 

هذه اللجنة خالل االمتحانات أسفر عن  ألحد طالب تم تحريرهالقليوبية، مما أثار حفيظة الطالب وأولياء األمور بسبب محضر غش 

 .طالبا مع حرمانهم من امتحانات الدور الثانى 21ب اللجنة وعددهم قرار بإلغاء امتاحانات طال

 (الوطن) %2الـ وقفة احتجاجية لطالب الثانوية بالغردقة لتطبيق نسبة 

الثانوية العامة بمحافظة البحر األحمر، وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة للمطالبة وطالب نظم عدد من أولياء األمور 

 ، أسوة بباقي المحافظات الحدودية.2106للثانوية العامة لعام  %2الـ بتطبيق نسبة 

 

 قضايا المجتمع-2

 

 التعليم

 (الوطن) «األدبى» %80.5و «.رياضة» %51.0و «.علمى علوم» %56.2«: الثانوية»تنسيق المرحلة األولى لـ

 222ألفًا و 166، والبالغ عددهم 2102/2106للعام الدراسى « الثانوية العامة»كشفت نتائج شرائح المجاميع للناجحين فى 

 .%011، وخلت كليات القمة هذا العام من نسبة %25.2لماضى ، فيما كانت النسبة بالعام ا%22.2طالبًا، أن نسبة النجاح 

 

 الصحه

 (بوابة االخبار) صنفا دوائيا 22فرع التأمين الصحي بشمال الدلتا يعاني نقص من «: الصيادلة»

فاروق، إن صيدليات فرع هيئة التأمين الصحي بشمال شرق الدلتا، تعاني من نقص حاد  قال أمين عام نقابة الصيادلة، د.أحمد

 باألدوية على الرغم من توافرها هي وبدائلها في سوق الدواء.

 (الوطن) «الدوالر»أشهر بسبب  6آالف بدون عالج منذ  01 «.الهيموفيليا»مرضى 

، مرض يدرك حاملوه جيداً أن ال مفر لهم منه طوال حياتهم، أطلقوا على أنفسهم مرضى من زجاج، يتهشم المريض «الهيموفيليا»

مريض على مستوى الجمهورية، ال يجدون الدواء منذ أكثر  آالف-01أكثر من حيث يوجد  مع أول تصادم يتعرض له ولو كان بسيطًا

 ، لكنهم يرفضون االستسالم، ويناشدون السيسى توفير الدواء لهم.بسبب ارتفاع سعر االستيراد بالدوالر  أشهر-6من 
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 النقل والمواصالت

 (الشروق) ونسعى لتطوير القطاع«.. مؤسسي»وزير النقل: رفع تذكرة المترو قرار 

قال الدكتور جالل السعيد، وزير النقل، إن قرار رفع سعر تذكرة مترو األنفاق قرار مؤسسي، وليس إجراء خاص بالوزارة، مؤكًدا أنه 

وأضاف أن مشروعات مترو األنفاق مكلفة جًدا، موضًحا أن تكلفة  زيادة سعر التذكرة حتى اآلنلم يتم اتخاذ أي إجراء رسمي بشأن 

 مليون دوالر، أي ما يعادل مليار جنيه. 001حفر وتجهيز الكيلومتر الواحد تحت األرض تصل إلى 

 (البوابه نيوز) "قلين-هبوط أرضي ُيسفر عن حادث وتوقف طريق "دسوق 

 أسفر هبوط أرضي مفاجئ على طريق دسوق قلين أمام عزبة البورصة بمحافظة كفر الشيخ، عن تصادم سيارة وموتوسيكل

 لتي توقفت تماًما بسببوتوقف الطريق تماًما من الناحيتين بسبب التصادم، ويقوم عدد من المواطنين بتسيير حركة المرور ا

  الحادث.

 

 قباطاأل

 ( بوابة االخبار) تواضروس يستقبل رئيس وأعضاء اللجنة الدينية بالبرلمان

بمجلس النواب، فى زيارتهم للكنيسة قبل قليل، مؤكًدا فى كلمة  اللجنة الدينيةرحب تواضروس، بالدكتور أسامة العبد، وأعضاء 

قصيرة ألقاها أمامهم أن مصر كانت تعيش الحياة الفرعونية، ثم جاءت الحضارة المسيحية فى منتصف القرن التى وصلت إلى 

  .من المسيحية تالحماإلسالم ا أن مؤكد مصر،فى  الحضارة المسيحيةاستكمل تواضروس الحديث بالتعريف عن و اإلسكندرية

 (بوابة االخبار) اعتداء 12سنوات الماضية وصلت إلى  1االعتداءات الطائفية خالل الـ «: تواضروس»

، مبينا أن 2101الثاني بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة، أنه وصله تقرير عن االعتداءات الطائفية منذ عام  أكد البابا تواضروس

وشدد تواضروس على أن هذا دور أعضاء المجلس قبل أن يكون  اعتداء وقعوا في ثالث سنوات بمعدل اعتداء كل شهر 12هناك 

 .زياراتدور الكنيسة واألزهر، مؤكدا أنه يعول على هذا ال

 (اليوم السابع) التيار المسيحى العلمانى": سيطرة الكنيسة على أقباط المهجر لم تعد ممكنة"

المسيحى العلمانى، تصريحات البابا تواضروس الثانى، التى أكد فيها مخاطبته حلل المؤرخ القبطى كمال زاخر، مؤسس التيار 

الكنائس لمنع مظاهرات أقباط المهجر دون أن يتمكن من إحكام السيطرة على كافة المشاركين فيها، مؤكدا أن سيطرة الكنيسة 

 .على تحركات أقباط المهجر لم تعد ممكنة

 (اليوم السابع) المنيا لبحث تكرار االعتداءات على األقباط إدارة األزمات" بالمجمع المقدس تزور"

تداعيات االعتداءات المتكررة على األقباط  يةناقشت لجنة إدارة األزمات التابعة للمجمع المقدس للكنيسة القبطية األرثوذكس

كأفعال سلبية تمس مواطنين مصريين ال ذنب لهم ولم يرتكبوا أى جرم سوى أنهم ضحية شائعات استغلها البعض ذريعة لشن 

 .إعتداء عادة يتحول إلى عقاب جماعى ألقباط القرية مثل كوم اللوفى وأبو يعقوب والكرم وطهنا الجبل بالمنيا 
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https://www.youm7.com/story/2016/7/26/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1/2816149
https://www.youm7.com/story/2016/7/26/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1/2816149


 

 

2106يوليو  62  مرصد اإلعالم المصري       10   

 

 أخرى

 (الوطن) وخبير: مسالم ومهدد باالنقراض األحمر.ظهور "القرش الحوتي" في البحر 

ظهور "القرش الحوتي المسالم" في شواطئ مدينة مرسى علم جنوب  رصدت جمعية اإلنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر األحمر

وقال حسن الطيب، رئيس مجلس إدارة جمعية اإلنقاذ البحري وحماية البيئة، إنه تلقى بالغا من  البحر األحمر وشمال الغردقة

 أحد مدربي الجمعية الجمعية صاحب مركز غوص بمرسى علم برصده "القرش الحوتي" بمناطق مختلفة بمرسى علم.

 (البوابه نيوز) أهالي حاليب يرصدون نمًرا قرب محمية جبل علبة

أكد عدد من أهالي مدينة حاليب، ظهر اليوم اإلثنين، أنهم شاهدوا نمرا جبلي من فصيلة نادرة بأحد الجبال جنوب غرب المدينة، 

وأشار مسئولو محمية جبل علبة، إلى أنهم تلقوا إخطارات من بعض  على الفور تم إبالغ باحثي البيئة ومسئولي محمية جبل علبة

 .األهالي برؤيتهم للنمر جنوب حاليب، ولم يتم التأكد من وجود النمر داخل نطاق المحمية من عدمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1277117
http://www.elwatannews.com/news/details/1277117
http://www.albawabhnews.com/2035309
http://www.albawabhnews.com/2035309
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األخبار األمنية: 

 (البوابة نيوز) النيابة اإلدارية الجديد لتهنئتهوزير العدل يزور رئيس هيئة 

توجه المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل لمبنى هيئة النيابة اإلدارية بحي وسط المدينة، لتهنئة المستشار على رزق لتوليه 

 رئيس الهيئة عن مدى اعتزازه وامتنانه بهذه الزيارة.منصب رئيس هيئة النيابة اإلدارية، وأعرب 

 

 (البوابة نيوز) ألف طن قمح داخل صومعة بأكتوبر 62مباحث التموين تكتشف عجز 

ألف طن قمح  62عجز في داهمت مباحث التموين بالجيزة صومعة قمح بطريق مصر إسكندرية الصحرواى، حيث تبين وجود 

 مليون جنيه وتولت النيابة التحقيق. 021تقدر بنحو 

 

 -محاكم ونيابات: 

 (بوابة األهرام) إحالة دعوى إعادة االنتخابات على مقعد رئيس حزب المصريين للمفوضين

قررت الدائرة األولى بمحكمة القضاء اإلدارى بمجلس الدولة، إحالة دعوى إعادة االنتخابات على مقعد رئيس حزب المصريين األحرار 

 لهيئة مفوضى الدولة إلعداد تقرير بالرأي القانوني.

 

 (بوابة األهرام) إحالة دعوى تحديد مكان بديل إلجراء االقتراع على سحب الثقة من سامح عاشور للمفوضين

قررت الدائرة االولى بمحكمة القضاء االدارى، بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من منتصر الزيات، المحامى، والتى يطالب فيها 

، وذلك بعد اإلعالن عن هدم مبنى النقابة في الفترك بتحديد مكان بديل إلجراء االقتراع على سحب الثقة من نقيب المحامين

 المقبلة وقبل الموعد المقرر للجمعية، لهيئة مفوضى الدولة، إلعداد التقرير القانونى الخاص بها.

 

 (بوابة األهرام) إحالة دعوى إلغاء قرار حظر ارتداء النقاب داخل مستشفى القصر العيني للمفوضين

قررت الدائرة األولى بمحكمة القضاء اإلدارى بمجلس الدولة، إحالة الطعن على قرار حظر ارتداء النقاب داخل مستشفى القصر 

 العيني والوحدات العالجية التابعة له لهيئة مفوضي الدولة.

 

 (بوابة األخبار) الثانويةبالغ ألمن الدولة ضد "أميرة عراقي" األولى على 

انها  وقال.الثانوية العامة علىتقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببالغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا ضد أميرة عراقي األولى 

 ناصر.إحدى القنوات اإلخوانية في مداخلة أجراها معها المدعو محمد  علىظهرت بأسلوب فج 

 

 

http://www.albawabhnews.com/2035766
http://www.albawabhnews.com/2035766
http://www.albawabhnews.com/2035518
http://www.albawabhnews.com/2035518
http://gate.ahram.org.eg/News/1180917.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1180917.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1180890.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1180890.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1180893.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1180893.aspx
http://akhbarelyom.com/news/535782
http://akhbarelyom.com/news/535782
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 (بوابة األخبار) القضاء اإلداري يلزم الدولة بعالج فقراء مرضى الشرايين التاجية مجاًنا

لبحيرة بإلزام الدولة بعالج فقراء مرضى الشرايين التاجية مجانا دون حكمت محكمة القضاء االدارى باالسكندرية الدائرة االولى با

 تحملهم بفارق سعر الدواء.

 

 (البوابة نيوز) النيابة تطلب سرعة القبض على شادي الغزالي

حرب، عضو ائتالف شباب الثورة والقيادى السابق فى حزب  جددت نيابة شرق القاهرة طلبها بسرعة القبض على شادى الغزالى

 إبريل الماضى ضد اتفاقية ترسيم الحدود. ٠٥الدستور، والمتهم بالتحريض على التظاهر فى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/535730
http://akhbarelyom.com/news/535730
http://www.albawabhnews.com/2036399
http://www.albawabhnews.com/2036399
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 المحور السادس

 تطورات المشهد العسكري
 

 )األهرام( ليبرمان: مصر الحليف األكثر أهمية إلسرائيل

 توصف وزير الدفاع االسرائيلى افيجدور ليبرمان مصر بانها الحليف االكثر اهمية لبالده فى الشرق االوسط. وذكرت صحيفة "يديعو

أكد فى رده على بعض األسئلة بالكنيست االسرائيلى " مصر هى الحليف االكثر اهمية وجدية  ليبرمان،احرونوت" االسرائيلية أن 

نقطة االنطالق فى  وتعاون.واضاف " استثمرت كثيرا من الجهود فى بناء عالقات ثقة  فى الشرق االوسط وبين الدول العربية

 مصر ". اتفاقنا مع تركيا يجب ان تكون

 

 )األهرام( وحجازى يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية صبحي

 لذيابالفريق أول رحيل شريف رئيس هيئة أركان القوات البرية الباكستانية والوفد المرافق له  صبحيصدقى وزير الدفاع التقى 

وكان الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد استقبل الفريق أول رحيل شريف رئيس هيئة  يزور مصر حاليًا.

 .ن الملفات ذات االهتمام المشتركوبحث الطرفان عددًا معند وصوله الي مصر  ركان القوات البرية الباكستانيةأ

 

 )اليوم السابع( نائب وأشاد بدور البرلمان 211بحوالى  تقييلوزير الدفاع 

نائب مساء  211وما يقرب من  صبحيجمع وزير الدفاع الفريق أول صدقى  الذيقال خالد عبد العزيز عضو مجلس النواب، أن اللقاء 

 ذيالله االشادة بدور البرلمان والمؤسسة العسكرية وأوضح "عبد العزيز" أن الوزير أشاد بالدور اليوم باحد فنادق القاهرة، تم خال

يقوم به المجلس وتحدث عن النواب اللواء كمال عامر رئيس لجنة واالمن القومى بالبرلمان وأشاد بدور القوات المسلحة وأنها 

 لقاء هو الثاني من نوعة منذ بداية عمل المجلس.ويعد ال ضحت بالغالى والنفيس من أجل البالد وحفظ االمن

 

 (20)عربي خليفة حفتر يصل القاهرة في زيارة غير معلنة

 وصل اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائد القوات التابعة لبرلمان طبرق، إلى القاهرة مساء أمس االثنين، في زيارة غير معلنة

وأشارت مصادر في مطار القاهرة، إلى أن حفتر وصل على متن طائرة خاصة تضم سبعة من مساعديه، إلجراء مقابالت مع 

وتعد زيارة حفتر للقاهرة هي الثالثة من نوعها التي يكشف عنها خالل شهر، حيث  .في ليبيا مسؤولين مصريين تتناول الوضع

بحث دعم عالقات “بـ يوليو الجاري، وارتبطت الزيارات الثالث  00يونيو الماضي، وألحق ذلك بزيارة في  22إنه دخل مصر في 

 ة.المسلحالتعاون بين مصر وليبيا، خاصة في مجال مواجهة التنظيمات 

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/191973/26/539661/%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/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/191973/26/539661/%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/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/191973/25/539607/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%89-%D9%88%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/191973/25/539607/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%89-%D9%88%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/7/25/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2--%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%89-400-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88/2816034
https://www.youm7.com/story/2016/7/25/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2--%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%89-400-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88/2816034
http://arabi21.com/story/923908/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%A9

