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 المحور األول

 المصرية الخارجيةالسياسة تطورات 

 

 )موقع وزارة الخارجية المصرية( وزارة الخارجية تدين حادث احتجاز رهائن في كنيسة بفرنسا

رهائن داخل كنيسة بضاحية روين شمالّي فرنسا، والذي أسفر  أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية بأشد العبارات حادث احتجاز

 عن مقتل كاهن الكنيسة.

 

)موقع وزارة الخارجية  متابعة وزارة الخارجية لما تردد حول حادث مقتل الشاب المصري بأحد السجون األلمانية

 المصرية(

في إطار متابعة وزارة الخارجية لما تردد حول حادث مقتل الشاب المصري محمد عبد الفتاح سليمان النجار بأحد السجون بمدينة 

برلين فور علمها باألمر من وسائل اإلعالم المصرية وبناء على ما ذكره والد القتيل  إيسن األلمانية، قامت السفارة المصرية فى

بإجراء االتصاالت الالزمة مع المسئولين فى الحكومة الفيدرالية األلمانية الستجالء الموضوع، حيث قامت السفارة بتوجيه مذكرة 

مات سريعة عن الشاب المصرى وظروف سجنه وسبب وفاته، رسمية إلى وزارة الخارجية األلمانية صباح أمس للحصول على معلو

 وسبب عدم إخطار السفارة بتلك الواقعة، وطلبت تقديم توضيح رسمى للمسألة.

 

 األهرام()بوابة  يوليو ملهمة لحركات التحرر الوطني في العالم 22سفير مصر باألردن: ثورة 

كانت محصلة لنضال الشعب المصري من أجل إنهاء االحتالل  0592يوليو  22أن ثورة  األردن،أكد السفير خالد ثروت سفير مصر لدى 

 .تحرر الوطني في مختلف دول العالموالتطلع لحياة أفضل، كما أنها تعد ملهمة لحركات ال

 

 )الشروق( المصرية في تحسين المناخ االستثماريالسفير التايالندي بالقاهرة: نثمن جهود الحكومة 

اعات شركة تايالندية تعمل في قطاع الصن 02عقدت جمعية رجال األعمال المصريين لقاء موسعا مع وفد تايالندي يضم 

قال و ضاء جمعية رجال األعمال المصريينالغذائية بحضور بيرا ساك سفير تايالند بالقاهرة وعدد كبير من الشركات المصرية وأع

السفير التايالندي في القاهرة بيرا ساك، خالل االجتماع، إن بالده تلمس تحركا وجهودا كبيرة تبذلها الحكومة المصرية فيما 

 .التايالندية فى االستثمار فى مصرناخ االستثمار وهو ما يعزز من رغبة الشركات يتعلق بتهيئة وتحسين م

 

 

 

 
 

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=0545b0c2-ca12-488c-97cb-db5257591119
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=0545b0c2-ca12-488c-97cb-db5257591119
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=bc9b70a3-b379-45a8-8b59-8ceef6e99b86
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=bc9b70a3-b379-45a8-8b59-8ceef6e99b86
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=bc9b70a3-b379-45a8-8b59-8ceef6e99b86
http://gate.ahram.org.eg/News/1181414.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26072016&id=0bd484b2-586f-440b-b35f-67cdeaf7d797
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26072016&id=0bd484b2-586f-440b-b35f-67cdeaf7d797
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 المحور الثانى

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 رئاسة الجمهورية

 )المصري اليوم( السيسي يجتمع مع المجموعة الوزارية االقتصادية في حضور طارق عامر

قالت مصادر إن السيسي يجتمع مع المجموعة الوزارية االقتصادية حالًيا، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، وذلك في 

وأفادت المصادر بأن االجتماع سيناقش مجموعة من الملفات من بينها ما تردد عن المركزي محافظ البنك  عامر،حضور طارق 

كما يبحث السيسي مع المجموعة الوزارية االقتصادية توفير  استقالته مرتين لرئاسة الجمهوريةتقديم محافظ البنك المركزي 

 .، والحفاظ على استقرار أسعارهاالسلع األساسية للمواطنين

 

 )بوابة األهرام( فد مجموعة أصدقاء مصر بالبرلمان البريطانيالسيسي يستقبل و

استقبل السيسي وفدًا من مجموعة أصدقاء مصر بالبرلمان البريطانى، برئاسة جيرالد هاورث رئيس المجموعة وعضو مجلس 

حب ر سيسيباسم رئاسة الجمهورية، بأن الوصرح السفير عالء يوسف، الُمتحدث الرسمي  عموم البريطاني عن حزب المحافظينال

 بأعضاء الوفد البريطاني، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مجموعة أصدقاء مصر لتطوير العالقات الثنائية بين البلدين.

 

 )بوابة األهرام( ئياتالسيسي يوجه بإخالء المناطق العشوائية والعمل على تخطيطها لمنع تمدد العشوا

 يس الهيئة الهندسيةمدبولي وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء كامل الوزير رئ بمصطفياجتمع السيسي، 

 وذلك في إطار مكافحة تلك الظاهرةبإخالء المناطق العشوائية، والعمل على تخطيطها لمنع تمدد العشوائيات،  سيسيووّجه ال

 ، بأنه تم خالل االجتماع استعراض جهود الدولة الجارية لتنفيذ مشروعات اإلسكان االجتماعي.وصرح السفير عالء يوسف

 

 )بوابة األخبار( لتنمية شمال سيناء« محلب»السيسي يشكل لجنة برئاسة 

، بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية 2102لسنة  225أصدر السيسي، قراًرا جمهورًيا رقم 

ومشروعات البنية التحتية بمحافظة شمال للمشروعات القومية واالستراتيجية، بإقرار حزمة من المشروعات التنموية والخدمية 

 سيناء.

 

 )بوابة األهرام( قرار جمهوري بشأن إلغاء قرار بقانون حول التوقيت الصيفي

قرر مجلس النواب القانون  الصيفيبشأن التوقيت  2102لسنة  29أصدر السيسي، قرارا جمهوريا بشأن إلغاء القرار بقانون رقم 

 بتقرير نظام التوقيت الصيفي. 2102لسنة  29القرار رقم بإلغاء  األولىوالذي نصت عليه في المادة اآلتي 

 

 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/984916
http://www.almasryalyoum.com/news/details/984916
http://gate.ahram.org.eg/News/1181423.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1181423.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1181417.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1181417.aspx
http://akhbarelyom.com/news/536497
http://akhbarelyom.com/news/536497
http://gate.ahram.org.eg/News/1181411.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1181411.aspx
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 األهرام()بوابة  مستشارين للعمل مساعدين لوزير العدل 9قرار جمهوري بتعيين 

المستشار محمد سيد علي والمستشار  :وهم شارين للعمل مساعدين لوزير العدلالسيسي، قراًرا جمهورًيا بندب بعض المست أصدر

 .أحمد خيري حسين والمستشارحسين والمستشار إبراهيم سيد والمستشار عمر الخطاب مروان أحمد  عبد الشافيأسامة 

 

 )بوابة األهرام( وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين االجتماعيقرار جمهوري بزيادة المعاشات 

نشر  الذيحمل القرار الجمهوري  أحكام قوانين التأمين االجتماعي أصدر السيسي، قرارا جمهوريا بزيادة المعاشات وتعديل بعض

 .2102لسنة  21فى الجريدة الرسمية، اليوم الثالثاء، رقم 

 

 الحكومة المصرية:

 )اليوم السابع( رئيس الوزراء يرأس اليوم اجتماع الحكومة لمناقشة الملفات األمنية واالقتصادية

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

  .صادية وتقارير الوزراء المختلفة واألوضاع الحالية وارتفاع األسعار فى ظل ارتفاع سعر الدوالرواالقت

 

 )الشروق(سيطرة المكون األمني والعسكري على حركة المحافظين مصدر: 

كشف مصدر مطلع فى وزارة التنمية المحلية، عن سيطرة المكون األمنى بشقيه الجيش والشرطة على ترشيحات حركة تعيينات 

 المحافظين الجدد، مشيرا إلى وجود استاذين جامعيين وقيادة محلية واحدة والباقى لواءات فى قائمة الترشيحات.

 

 -البرلمان المصري: 

 )بوابة األهرام( يدشن أول اجتماعات جمعية الصداقة البرلمانية بين مصر وبريطانيارئيس النواب 

افتتح رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بمقر المجلس اليوم الثالثاء، وبحضور الوكيلين، أول اجتماعات جمعية 

 برلمانية بين مصر وبريطانيا، التي يرأسها من الجانب المصري وكيل لجنة العالقات الخارجية النائبة داليا يوسف.الصداقة ال

 

 األهرام()بوابة  رئيس النواب يؤكد دعم مصر الدائم لليبيا ويدعو جميع األطراف لتقديم تنازالت لحل أزمتها

عبدالعال، رئيس مجلس النواب، دعم مصر الدائم لليبيا وللشعب الليبي مطالبا جميع األطراف الليبية تقديم تنازالت  علىأكد 

جاء ذلك خالل لقاء  الليبي في المقام األول واألخير من أجل إيجاد حل نهائي لألزمة السياسية هناك، بما يحقق مصلحة الشعب

 المصري. فد المرافق له بمقر مجلس النوابصالح رئيس مجلس النواب الليبي والوعقيلة و جمع بين عبد العال

 

 )الشروق( نائب برلماني: القوات المسلحة قررت استيراد لبن األطفال

 قال اثناء اجتماعهال النائب أحمد العوضي، عضو لجنة الدفاع واألمن القومي بالبرلمان، إن الفريق صدقي صبحي، وزير الدفاع ق

نائب برلماني؛ أن القوات المسلحة قررت استيراد كميات كبيرة من زيت الطعام ولبن األطفال، لتوفير المتطلبات  211بحوالي 

 والسلع األساسية للمواطن المصري؛ إسهاًما منها في تخفيف األعباء عن الحكومة، ومحاربة الغالء.

http://gate.ahram.org.eg/News/1181416.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1181402.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1181402.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/7/27/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86/2817786
https://www.youm7.com/story/2016/7/27/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86/2817786
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26072016&id=441ecdf7-70b8-4433-a28f-312d9a00a6be
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26072016&id=441ecdf7-70b8-4433-a28f-312d9a00a6be
http://gate.ahram.org.eg/News/1181432.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1181432.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1181385.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27072016&id=a5410276-159e-498b-b649-9dd169e5286a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27072016&id=a5410276-159e-498b-b649-9dd169e5286a


 

 

2102يوليو  72  مرصد اإلعالم المصري       4   

 

 )الشروق( رلمانمرتضى منصور يتقدم بالتماس لوقف بطالن عضوية نجله بالب

أعلن مرتضى منصور عضو مجلس النواب، عن تقديمه طلب التماس إلى محكمة النقض إلعادة النظر ووقف تنفيذ الحكم الصادر 

 .إعالن فوز الدكتور عمرو الشوبكيالن عضوية نجله أحمد مرتضى منصور ومؤخرا، والذي قضى ببط

 

 )مصرالعريية( "تشريعية البرلمان" ترفض رفع الحصانة عن "حساسين"

 لذيارفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، طلب رفع الحصانة عن النائب سعيد حساسين عضو مجلس النواب، 

 هم فيها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.تقدم به النائب العام إلى البرلمان، للتحقيق مع النائب فى قضية ُيت

 

 -تصريحات: 

 )مصرالعربية( وال بد من تجهيز بديلالكرامة.: نحن أمام سلطة ال تصون صباحيحمدين 

مضيفا أن " كل األسماء الجليلة المعروفة  المصرية،الكاشفة للسلطة إن قضية جزيرتى تيران وصنافير كانت  صباحيقال حمدين 

خالل كلمته بالفاعلية التى نظمها حزب الكرامة للتضامن  صباحيوغير المعروفة محكوم عليها بالسجن في الوقت الراهن وأضاف 

عن األرض أن السلطة تتضمن السياسات  مع سجناء األرض "نحن أمام سلطة ال تصون الكرامة المصرية مثلما قال أحد أبطال الدفاع

 ".القديمة لذلك البد أن تلقى نفس المصير الماضى" والبد أن نعجل بتجهيز بديل قادم يغير السياسات

 

 )مصرالعربية( السلطة الحالية تمارس السيادة بطريقة العصابات فوزي:أحمد 

إبريل وما سبقها في يوم  29لوا للشوارع في عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي االجتماعي إن من نز فوزيقال أحمد 

وتابع أن السلطة الحالية تمارس السيادة بطريقة العصابات بأن تنتقم  يناير مرة أخري 29الحياة لثورة  من نفس الشهر، أعادوا 01

 من معارضيها ولم يحدث في أى مكان في العالم أن تقمع سلطة شبابها واالنتقام منهم بهذا الشكل المفزع.

 

 )الشروق( «صفوا حساباتكم معايا مش مع ابني»مرتضى منصور: 

من »مد مرتضى، قائال: أكد مرتضى منصور عضو مجلس النواب، أن هناك مفاجأة قادمة فى حكم إسقاط عضوية نجله النائب اح

 «.يريد أن يصفى حسابات معي، ال يصفيها مع نائب آخر

 

 مؤسسات دينية:

 )بوابة األهرام( شيخ األزهر يستقبل رئيس اركان القوات البرية الباكستنية

شيخ األزهر الشريف، الفريق أول رحيل شريف، رئيس هيئة أركان القوات البرية استقبل اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطيب، 

 الباكستاني والوفد المرافق له خالل زيارته القاهرة.

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26072016&id=e56f4524-942a-442c-adef-5c838ee75583
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26072016&id=e56f4524-942a-442c-adef-5c838ee75583
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/1175350-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/1175350-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1175641-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%89-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%8A%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1175641-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%89-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%8A%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1175545-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1175545-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26072016&id=d3cda1e7-913b-407c-ab48-78ca1d898542
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26072016&id=d3cda1e7-913b-407c-ab48-78ca1d898542
http://gate.ahram.org.eg/News/1181345.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1181345.aspx
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 -توك شو: 

 )اليوم السابع( "يوسف الحسينى يعرض الجزء األول من الفيلم الوثائقى"التنظيم

عرض اإلعالمى يوسف الحسينى، خالل برنامجه "السادة المحترمون" الجزء األول من الفيلم الوثائقى "التنظيم" لكشف تفاصيل 

شارك فى الفيلم كل من محمد حبيب   ."ين فى لندن، قائاًل:"دور إعالمى صحفى تنويرى حقيقىالتنظيم الدولى لإلخوان المسلم

 قالنائب السابق لمرشد جماعة اإلخوان، وعبد الستار المليجى القيادى السابق بجماعة اإلخوان، وكمال الهلباوى المتحدث الساب

 .باسم التنظيم الدولى فى الغرب

 

 )الشروق( وكفاك عصفا بالدستور القضاء.نفذ أحكام «: رئيس البرلمان»لـ إبراهيم عيسى 

البه فيها بضرورة تنفيذ حكم محكمة وجه اإلعالمي إبراهيم عيسى، رسالة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، يط

دي الزمالك، وأحقية الدكتور عمروالشوبكي، النقض، الذي قضت فيه ببطالن عضوية أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نا

 .بالمقعد البرلماني

 

 )مصرالعريية( أحمد موسى: من سيتعرض لي سأضربه بالنار

ووجه موسى تهديده خالل تقديمه برنامج  ران على كل من سيتعرض له بأي سوءهدد اإلعالمي أحمد موسى بأنه سيطلق الني

 ."ارد موسى" هينضرب بالن"على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" قائًلا: "أنا بيجيلي تهديدات ولكن اللي يتعرض ألحم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2016/7/26/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85/2817507
https://www.youm7.com/story/2016/7/26/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85/2817507
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27072016&id=f9437462-93ce-4b56-8167-e8f0e0caa873
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27072016&id=f9437462-93ce-4b56-8167-e8f0e0caa873
http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88/1175776-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88/1175776-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد االقتصادي

 

 )مصرالعربية( مليار دوالر 02صندوق النقد: نرحب بطلب مصر للحصول على دعم بـ 

أكد صندوق النقد الدولي، الثالثاء، أن مصر طلبت الحصول على دعم مالي من الصندوق وقال إن بعثة تابعة له على مستوى 

مليار  02وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي: "نستهدف الحصول على  يوليو 21رة لمدة أسبوعين يوم قاهالخبراء ستزور ال

 بالمئة". 0.9مليارات سنويا بفائدة بين واحد إلى  2سنوات بواقع  2دوالر من صندوق النقد الدولي على 

 

 )بوابة األخبار( «دوالرمليار  ٧مسؤول بالحكومة: بعثة صندوق النقد تصل الجمعه للتفاوض حول قرض ال

أكد مسؤول رفيع المستوى بالحكومة أن بعثة من صندوق النقد الدولي ستصل الى القاهرة الجمعه للتفاوض مع الحكومة 

 .سنوات ٣دفعات متساوية على مدار  ٣مليار دوالر تحصل عليه الحكومة في صورة  ٧حول قرض يصل الى  المصرية

 

 )مصرالعربية( من األجور %21من الموظفين يستحوذون على  %21 برلماني:

تقدم النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن دائرة بوالق الدكرور بالجيزة، ببيان عاجل للمهندس شريف اسماعيل رئيس 

ى ويحصلون عل القانون،ع يستغلون ثغرات فى وقال النائب أن بعض الفئات فى المجتم الوزراء بشأن الحد األقصى لألجورمجلس 

 %21وهم ال يمثلون سوى  الدولة،من موازنة األجور فى  %21وهؤالء يستحوذون على  لألجور،أحكام قضائية لتجاوز الحد األقصى 

 من حجم الموظفين بالجهاز اإلدارى بالدولة.

 

 )مصرالعربية( ترفع أسعار الحديد” عز“ مرة.كالكيت تاني 

 27/7/2102أبلغت شركة عز للحديد والصلب كافة وكالئها بجميع المحافظات عن رفع أسعار بيعها اعتبارا من، غد األربعاء، 

ى الموزعين جنيها بخالف كافة الضرائب، بينما سجل السعر لد 9992ليسجل سعر الحديد أرض المصنع "أطوال ولفائف" نحو 

 جنيه شامل كافة الضرائب. 2111.21

 

 )مصرالعربية( ألف جنيه على األبواب 91وزيادة  بالشلل.الدوالر يصيب سوق السيارات 

ي السوق الموزاية وتعديه ينتظر سوق السيارات زيادة كبيرة في األسعار نهاية األسبوع الحالي، وذلك بعد ارتفاع سعر الدوالر ف

 جنيها. 02حاجز الـ 

 

 )أصوات مصرية( مليون دوالر منحة من اليابان لتوفير أجهزة بحثية وتعليمية لمصر 01

من اليابان لمشروع توريد معدات وأجهزة بحثية  مليون دوالر منحة 01وقعت وزارة التعاون الدولي، اليوم، اتفاقا للحصول على 

 وتعليمية للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1175935-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A8%D9%80-12-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1175935-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A8%D9%80-12-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
http://akhbarelyom.com/news/536549
http://akhbarelyom.com/news/536549
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1175848-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-20-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B0%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-40-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1175848-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-20-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B0%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-40-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1175632-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%E2%80%9C%D8%B9%D8%B2%E2%80%9D-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1175632-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%E2%80%9C%D8%B9%D8%B2%E2%80%9D-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1175464-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%84%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-50-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1175464-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%84%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-50-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8
http://www.aswatmasriya.com/news/details/65957
http://www.aswatmasriya.com/news/details/65957
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 )أصوات مصرية( مليون دوالر 2.2مصر توقع اتفاقيتين للبحث عن البترول في الصعيد باستثمارات 

ا هوزارة البترول، إنها وقعت اتفاقيتين جديدتين للبحث عن البترول والغاز في منطقة البركة بصعيد مصر باستثمارات حدقالت 

، أن االتفاقية وقعت بين شركة جنوب الوادي القابضة للبترول مع لهاوأضافت الوزارة في بيان  مليون دوالر 2.2األدنى حوالي 

 وميدتيرا القبرصية.شركتي أي بي آر األمريكية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aswatmasriya.com/news/details/65954
http://www.aswatmasriya.com/news/details/65954
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األخبار األمنية: 

 )اليوم السابع( قوات األمن تسيطر على محيط قسم شرطة إمبابة بعد فض تجمهر األهالى

سادت حالة من الهدوء فى محيط قسم إمبابة، عقب نجاح قوات الشرطة فى فض تجمهر أهالى الشاب المتوفى الذين اتهموا 

راء مفارقته للحياة. وأطلقت قوات الشرطة، المكلفة بتأمين مبنى قسم إمبابة، النيران فى الهواء لفض األجهزة األمنية بالوقوف و

 .تجمهر األهالى

 

 )اليوم السابع( حمالت أمنية تستهدف تجار الدوالر بالسوق السوداءجنيه. 20الـ بعد تجاوزه حاجز 

جنيه. واستهدفت  02وجهت مباحث األموال العامة حمالت أمنية، استهدفت تجار الدوالر بالسوق السوداء، بعدما تجاوز سعره الـ 

األشخاص الذين يتاجرون فى العملة الصعبة بالسوق السوداء ويضرون باالقتصاد القومى للبالد. وكثف ضباط الحمالت األمنية 

مباحث األموال العامة من تواجدهم أمام محالت الصرافة، فى إطار توجيهات اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لمباحث 

  .األموال العامة للضباط لضبط تجار السوق السوداء

 

 -محاكم ونيابات: 

 )الشروق( سنوات في اتهامه بنشر أخبار كاذبة 9حبس الكاتب الصحفي مجدي حسين 

نافع، اليوم الثالثاء، بحبس الكاتب الصحفي مجدي حسين، رئيس إرهاب شمال الجيزة، برئاسة المستشار محمد  21قضت دائرة 

 سنوات التهامه بالترويج ألفكار متطرفة تضر بالوحدة الوطنية والسالم االجتماعي للبالد. 9تحرير جريدة الشعب، 

 

 )الشروق( أبريل 29يوًما بتهمة التحريض على التظاهر فى  09آخرين  2و« هيثم محمدين»تجديد حبس 

أمرت نيابة جنوب الجيزة الكلية، االثنين، بتجديد حبس الناشط العمالي هيثم محمدين، وزيزو عبده، وحمدي قشطة، عضوي 

حصر أحداث طارئة، والمتهمين فيها باالنضمام لجماعة أسست على  91القضية  يوما على ذمة التحقيق في 09إبريل،  2حركة 

 أبريل الماضي رفضا التفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية. 29خالف الدستور والقانون، والحشد لتظاهرات 
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 المحور السادس

 تطورات المشهد العسكري

 

الباكستانية ويؤكد استفادة مصر من خبراتها في مكافحة السيسي يستقبل رئيس أركان القوات البرية 

 )بوابة األهرام( اإلرهاب

حضور اللقاء الفريق أول صدقي صبحي  استقبل السيسي الفريق أول رحيل شريف رئيس هيئة أركان القوات البرية الباكستانية

وتم خالل اللقاء التباحث بشأن عدٍد من من الموضوعات ذات االهتمام  بي، والسفير الباكستاني بالقاهرةواإلنتاج الحروزير الدفاع 

المشترك في ضوء التعاون العسكري القائم بين البلدين، كما تناولت المباحثات تطورات األوضاع على الصعيد اإلقليمي 

 ظروف والتحديات الحالية التي تمر بها المنطقة.وانعكاساتها على األمن واالستقرار في ظل ال
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