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 األولالمحور 

 تطورات السياسة الخارجية

 

 (العربي الجديد) عباس يفشل في إقناع القاهرة بمطالبه... ويشكو إعالم دحالن

أكدت مصادر دبلوماسية مصرية فشل زيارة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إلى القاهرة األحد الماضي، في تحقيق 

الزيارة من ِقبل مصر ثم العودة مرة أخرى بعد اتصاالت من وسطاء األهداف التي سعى إليها، خصوصًا في ضوء ما أثير عن إلغاء 

وقالت المصادر إن القاهرة رفضت مطالب عباس الخاصة بوقف االتفاق الذي دخل حيز التنفيذ بين حركة "حماس" في السلطة.

 .محمد دحالن، ومصرو

 

 اإلجراءات المتخذة ضد قطر التنسيق والمتابعة بين مصر والسعودية والبحرين واإلمارات، بشأنإستمرار 

 األهرام()

يوم، اإلثنين، مع وكيل وزارة الخارجية السعودية للشئون السياسية واالقتصادية، وزير الخارجية، سامح شكري، مساء التقى 

باسم الخارجية، أن الجانبين أكدا، أن هذا اللقاء يأتي في إطار استمرار السفير عادل بن سراج مرداد، وأوضح المتحدث الرسمي 

التنسيق والمتابعة بين مصر والسعودية والبحرين واإلمارات، بشأن اإلجراءات المتخذة ضد قطر، والتي جاءت نتيجة لمخالفتها 

 ة، ودعمها للتطرف واإلرهاب.اللتزاماتها، بموجب القانون الدولي، وتدخالتها المستمرة في شئون الدول العربي

 

 )اليوم السابع( الخارجية: تنسيق مصرى سعودى قبيل اجتماعات وزراء "التعاون اإلسالمى"

المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، اليوم االثنين، وجود تنسيق مواقف بين مصر والسعودية أكد 

ونشر أبو زيد عبر حسابه الرسمى على "تويتر"  .قبيل بدء اجتماعات وزراء خارجية دول منظمة التعاون اإلسالمى فى ساحل العاج

، خالل حديث جانبى مع مسئول بالخارجية السعودية، معلقا بالقول "تنسيق مواقف صورة تجمع وزير الخارجية سامح شكرى

 بين مصر والسعودية قبيل بدء اجتماعات وزراء خارجية دول منظمة التعاون اإلسالمى فى ساحل العاج".

 

 )بوابة األهرام( مصر واإلمارات والسعودية والبحرين: وثائق "سي إن إن" تؤكد أن قطر نكثت ما تعهدت به

توضح الدول األربع، أن الوثائق التي نشرتها  :اإلمارات ومملكة البحرين، بيانا مشتركا، فيما يلي نصهالسعودية ووأصدرت مصر 

، تؤكد بما ال يدع 7112واتفاق الرياض التكميلي ، وآليته التنفيذية، 7112شبكة "سي إن إن" العالمية، والتي شملت اتفاق الرياض 

 مجاال للشك، تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها، وانتهاكها، ونكثها الكامل بما تعهدت به.

 

https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/7/10/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D9%81%D8%B4%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D9%88%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%88-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%86-1
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/7/10/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D9%81%D8%B4%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D9%88%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%88-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%86-1
http://gate.ahram.org.eg/News/1551292.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1551292.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1551292.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/7/10/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%89-%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89/3319655
http://www.youm7.com/story/2017/7/10/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%89-%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89/3319655
http://gate.ahram.org.eg/News/1551291.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1551291.aspx
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 )األهرام( شكري: اإلجراءات ضد قطر اتخذت بسبب عدم توقفها عن تمويل تنظيمات إرهابية وأخرى متطرفة

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن اإلجراءات التي اتخذتها كل من مصر والسعودية واإلمارات والبحرين ضد قطر، جاءت بعد التأكد 

لدورة ا وأضاف شكري، في كلمته، اليوم اإلثنين، أمام من استمرارها في ممارساتها الرامية إلى التدخل في الشئون الداخلية للدول.

الجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون اإلسالمي بأبيدجا، "إذ نأسف لالضطرار إلى اتخاذ هذه اإلجراءات ضد قطر، إال أننا  22الـ 

 .نود التشديد، على أن هذا القرار جاء بعدما تأكد لدينا من استمرارها في ممارساتها الرامية إلى التدخل في الشأن الداخلي للدول

 

 )بوابة األهرام( الخارجية: مصر مستمرة في تشجيع األطراف الليبية على التوصل إلى التوافق المطلوب وزير

المصري  التقى وزير الخارجية سامح شكري مساء االثنين، محمد طاهر سيالة وزير الخارجية الليبي، ومن جانبه شكري الموقف

القائم على ضرورة إيجاد حلول تضمن الحفاظ على كيان الدولة الليبية وحماية مؤسساتها، مشددا في هذا الصدد على محورية 

 اتفاق الصخيرات كأساس الستعادة االستقرار وتفعيل دور المؤسسات الوطنية الليبية.

 

 )بوابة األخبار( دول العالمشكرى: القضية الفلسطينية حاضرة بقوة في اتصاالت مصر مع مختلف 

التقى سامح شكري وزير الخارجية مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، وذلك على هامش الدورة الرابعة واألربعين لمجلس وزراء 

وذكر المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي  التعاون اإلسالمي المنعقدة حاليا في العاصمة اإليفوارية أبيدجان.خارجية منظمة 

باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول العالقات الثنائية بين البلدين، فضال عن التنسيق المشترك لدعم القضية الفلسطينية 

 على الصعيدين اإلقليمي والدولي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1551270.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1551270.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1551307.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1551307.aspx
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2509518/1/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AE%D8%AA.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2509518/1/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AE%D8%AA.html
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 تركيا في عيون الصحافة المصرية:

 )بوابة األهرام( محلل سياسي تركي: أردوغان أفسد عالقاته الخارجية مع الدول

تركيا، أكدوا أنهم رافضون ظلم قال المحلل السياسي التركي، حسن سفيري، إنه بعد خروج الشعب التركي في مسيرة العدالة في 

وأضاف  النظام الحاكم، موضًحا، أن مطالب الشعب التركي في المسيرة، كانت فك الحصار عن القضاة والعسكريين والنواب.

يوم ديهي، المذاع عبر فضائية "تن"، "سفيري"، خالل مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه اإلعالمي نشأت ال

نين، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أفسد كل عالقاته الخارجية مع الدول، مشيًرا إلى أن أردوغان، يستخدم الشرطة اإلث

 والجيش في القبض على معارضيه، مشيًرا إلي أن حزب التنمية والعدالة هو الذي يقود السلطة في تركيا.

 

 )اليوم السابع( ب سورياالجيش التركى يرتكب مجزرة جديدة بحق مدنيين شمال غر

دت وأك ارتكب الجيش التركى مجزرة جديدة، اليوم االثنين، بحق المدنيين السوريين فى قرى وبلدات الشهباء شمال غرب سوريا.

مدنيين  11ورية،قصف سالح الجو التركى لقرى وبلدات شيخ عيسى وحربل وتل رفعت، ما أدى لمقتل وإصابة مصادر إعالمية س

وأشار المصدر السورى إلى  بينهم طفلين، مشيرا إلى نقل الجرحى إلى إحدى المستشفيات فى مقاطعة عفرين لتلقى العالج.

ما أدى لترويع اآلمنين وتدمير عدد من منازل المدنيين فى  استمرار القصف التركى على بلدات شيخ عيسى وحربل وتل رفعت،

 شيخ عيسى وتل رفعت.

 

 )اليوم السابع( الحكومة التركية تعترف: قطر طالبت بإنشاء قاعدة عسكرية فى الدوحة

اعترف نائب رئيس الوزراء التركى المتحدث باسم الحكومة، نعمان قورتولموش، أن الدوحة هى من طالبت بإنشاء قاعدة عسكرية 

ين ، أن الحوار بوأكد، فى تصريحات صحفية  وحة ولم تفرض تركيا نفسها على  قطر لكى تبنى قاعدتها بالعاصمة القطرية.بالد

رى قط -السعودية وقطر هو الحل األنسب لحل األزمة الخليجية، مشدًدا على أن القاعدة العسكرية التركية فى الدوحة شأن تركى 

إنشاء القاعدة التركية في قطر لم يأت على خلفية األزمة األخيرة بين قطر والرباعى وشدد قورتولموش على أّن قرار  فقط.

 العربى، مضيفا أنه إذا رأت قطر أنه ال ضرورة للقاعدة التركية على أراضيها، فإن تركيا ستغلقها على الفور".

 

 الرابط /«مسيرة العدالة»مقال في صحيفة الوطن تحت أسم 

 

 

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1551269.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1551269.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/7/10/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%89-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8/3319512
http://www.youm7.com/story/2017/7/10/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%89-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8/3319512
http://www.youm7.com/story/2017/7/10/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9/3319442
http://www.youm7.com/story/2017/7/10/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9/3319442
http://www.elwatannews.com/news/details/2308115
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية
 

 (الشروق) وقفة للجالية المصرية في نيويورك للتنديد بالموقف القطري

دعا أبناء الجالية المصرية بالواليات المتحدة األمريكية لوقفة أمام البعثة المصرية لألمم المتحدة بنيويورك، للتنديد بالموقف 

 وإعالن التأييد والوالء لمصر جيشا وحكومة وشعبا.التركي والقطري 

 

 (الوطن) عبد العال يبحث مع رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ اإليطالي عودة السفير

الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، ونيكوال التوري رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ اإليطالي، في مقر مجلس  اجتمع

ستعرض االجتماع ملف العالقات وأ .النواب المصري، في حضور اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع واألمن القومي بالمجلس

يطالي إلى مصر، باإلضافة إلى التعاون األمني بين مصر وإيطاليا في مواجهة اإلرهاب المصرية اإليطالية وبحث عودة السفير اإل

 .والهجرة غير الشرعية

 

 (اليوم السابع) ": اإلخوان صانعو سلطة من الدرجة األولىON Eفؤاد عالم لـ"

 وأضاف أنه قال اللواء فؤاد عالم، وكيل جهاز المخابرات األسبق، إن اإلخوان صانعو سلطة من الدرجة األولى منذ عملهم بالسياسة.

بحوزته، مشيًرا عند العثور على مذكرات حسن البنا، اكتشف أنه "بمائة وش"، متمنًيا أن يقوم األمن الوطنى بنشرها حيث إنها 

 إلى أن جماعة اإلخوان تستغل الدين والعاطفة لدى غالبية الشعوب العربية واإلسالمية.

 

 (الشروق) ألف صفحة إرهابية بمواقع التواصل تستقطب الشباب 01«: اتصاالت النواب»

ألف صفحة على مواقع التواصل االجتماعي  01قال النائب أحمد بدوي، وكيل لجنة االتصاالت بمجلس النواب، إن هناك أكثر من 

تستقطب الشباب لألفكار الهدامة، مشيًرا إلى استخدام الجماعات اإلرهابية هذه الصفحات؛ الستقطاب الشباب من أجل تنفيذ 

وتابع أن الجماعات المتطرفة تجذب هؤالء الشباب بإغرائهم مادًيا؛ ما يجعلهم يهربون من دون علم أسرهم، الذين  مليات.الع

حالة خالل الشهر الجاري، ثبت تورطهم في أعمال  12يقومون بدورهم بتسجيل محاضر اختفاء ألبنائهم، الفًتا إلى ضبط أكثر من 

 اإلرهابية.

 

 (بوابة فيتو) ر الصحة في مواد عصير الرمان المسرطنةيناقش وزي« البرلمان»

تقدمت أنيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزير الصحة بشأن عصير الرمان الصناعى بسبب ما تردد عن 

النائبة إلى أن هناك أضرارا لعصير الرمان الصناعى وليس الطبيعي، وأشارت .احتوائه على مواد تؤدى إلى اإلصابة بالسرطان

حذر مرضاه من تناول عصير الرمان الصناعي ” لوران شوفاليه“موضحة أن طبيب وأخصائي التغذية بمستشفى مونبلييه بفرنسا 

ية من مشكالت عديدة لمرضاه خاصة باإلضافة إلى العصائر األخرى مثل الفراولة والليمون، نظًرا لما تسببه تلك العصائر الصناع

 المصابين بالسكر والبدانة، إلى جانب أنها ُتعد غذاًء للخاليا السرطانية.

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10072017&id=b42bc20d-69f3-4f1b-9324-eaaa0d183f35
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10072017&id=b42bc20d-69f3-4f1b-9324-eaaa0d183f35
http://www.elwatannews.com/news/details/2307812
http://www.elwatannews.com/news/details/2307812
http://www.youm7.com/story/2017/7/11/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%80-ON-E-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%88-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9/3320120
http://www.youm7.com/story/2017/7/11/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%80-ON-E-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%88-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9/3320120
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10072017&id=db4bb9b3-64a9-4426-9d8b-2fd01c78eda7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10072017&id=db4bb9b3-64a9-4426-9d8b-2fd01c78eda7
http://www.vetogate.com/2784451
http://www.vetogate.com/2784451
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 (رصد) تدعو لتهجير أهالي سيناء والنظام يحشد للدعوة« الترابين»

القسري التي يقوم بها الجيش، جاءت تصريحات المتحدث بأسم قبيلة في الوقت الذي يخشى فيه أهالي سيناء عمليات التهجير 

وتعتبر تصريح المتحدث .الترابين عن المطالبة بإخالء المدنيين من مناطق الصراع لتثير غضب أهالي سيناء، وتأييد من النظام

ي سيناء من المدنيين.ومن جانبه باسم قبيلة الترابين هو التصريح األول من أحد قبائل سيناء يتحدث فيه عن إخالء مناطق ف

طالب موسى الدلح، المتحدث الرسمي باسم قبيلة الترابين، بإخالء المدنيين من المناطق العسكرية ومسرح العمليات بحيث يتم 

 التعامل مع جميع المتواجدين بها.

 

 (البوابة نيوز) منتصر الزيات يعلن اعتزال العمل السياسي والنقابي

أعلن منتصر الزيات رئيس "اتحادنا كرامة"، والمرشح السابق على مقعد نقيب المحامين، ومؤسس حملة الدفاع عن المحامين، 

 اعتزاله العمل السياسي والنقابي واإلعالمي.

 

 (الوفد) عاون الخليجييوسف الحسيني يسخر من بيان قطر لمجلس الت

سخر اإلعالمي يوسف الحسيني،  من البيان الذى أرسلته دولة قطر إلى مجلس التعاون الخليجي، وحددت شروطها لالستمرار فى 

وقال إلمارات والبحرين، عن عزل قطر. مجلس، وتهديدها باالنسحاب مالم تتراجع الدول العربية األربعة مصر والسعودية واال

"مضمون البيان أدخلني فى موجة ضحك، والبيان من أوله إلى أخره ال يساوى الحبر الذي كتب به، ألنه سبق وقلنا أن قطر ستواجه 

تعاون الخليجي أو شطبها. بالتالي البيان صدر استباقا للتجميد القطري يتبعها خطوة أخرى قرارات بتجميد عضويتها بمجلس ال

 بتجميد عضوية قطر في جامعة الدول العربية".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rassd.com/312454.htm
http://rassd.com/312454.htm
http://www.albawabhnews.com/2606310
http://www.albawabhnews.com/2606310
https://alwafd.org/%D9%85%D9%8A%D9%80%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1573857-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AE%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A
https://alwafd.org/%D9%85%D9%8A%D9%80%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1573857-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AE%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 (بوابة االخبار)طائرة جديدة  23فتحي: مصر للطيران تتعاقد لشراء 

طائرة جديدة خالف صفقة  23قال وزير الطيران المدني شريف فتحي إنه من المقرر أن تتعاقد شركة مصر للطيران على شراء 

وأشار إلى الشركة تسعى دائًما توسيع شبكة خطوطها الدولية، كما ، تعزيز بعض النقاط الجديدة بأوروبا وآسيالالتسع طائرات 

 مليارات دوالر. 2 بحواليأن الطائرات الجديدة إحالل وتجديد لبعض الطائرات الموجودة بأسطول الشركة، 

 

 (بوابة االخبار) مليار جنيه 1. 2"المالية" تطرح سندات خزانة بقيمة 

وذكرت المالية، أنه جرى طرح سندات ، مليار جنيه 1. 201طرحت وزارة المالية اليوم اإلثنين سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 

سنوات بقيمة  2وأشارت إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل ،%11. 223بمتوسط سعر فائدة بلغ  سنوات بمليار جنيه 2خزانة أجل 

 . %11. 712ائدة جنيه بمتوسط سعر فمليون  201

 

 (بوابة االهرام) وزير المالية: أتوقع الحصول على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد األسبوع المقبل

صندوق النقد الدولي خالل األسبوع قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إنه من المتوقع الحصول على الدفعة الثانية من قرض 

 7.20واتفق صندوق النقد على برنامج لمدة ثالث سنوات مع مصر في نوفمبر الماضي وأفرج عن دفعة أولى بقيمة ، المقبل

 مليار دوالر. 1.70وتبلغ الدفعة الثانية من قرض الصندوق نحو ، مليار دوالر 17قيمته اإلجمالية  مليار دوالر من قرض

 

 (الوطن) لبن األطفال بسوهاج.. واألهالى: تسلمنا نصف الحصة أزمة فى

 ، من«جرجا ودار السالم والعسيرات»شهدت عدة مستشفيات بمحافظة سوهاج، أزمة فى لبن األطفال، واشتكى األهالى فى مراكز 

المقررة، ما دعاهم للتجمهر داخل مستشفى العسيرات المركزى، واكتشف األهالى بعد انتظار لساعات عدم تسلمهم الحصص 

 .داخل المستشفى، أن الكميات المقررة هذا الشهر لم تصل، واضطر األهالى إلى تسلم نصف الكمية المقررة لهم

 

 (الوطن) عمال "عمر أفندي" يقاضون وزيرة التخطيط للمطالبة بحد أدنى لألجور

أقام عدد من عمال شركة عمر أفندي، التابعة للشركة القابضة للتشييد، إحدى شركات قطاع األعمال العام، دعوى أمام دائرة 

عد ب، وذلك يس المجلس القومي لألجورالحقوق والحريات بمجلس الدولة ضد الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بصفتها رئ

 .طالبين بوضع حد أدنى عادل لألجورأن تجاهلت وزارة التخطيط الخطاب الموجه إليها من العمال، م

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2509407/1/%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-38-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2509407/1/%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-38-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2509432/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-7.-1-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2509432/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-7.-1-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87.html
http://gate.ahram.org.eg/News/1551322.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1551322.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/2303987
http://www.elwatannews.com/news/details/2303987
http://www.elwatannews.com/news/details/2308502
http://www.elwatannews.com/news/details/2308502
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 (الشروق) ألف أوقية 170إلى  %11ينخفض « السكرى»من ذهب « سنتامين»إنتاج 

ألف أوقية خالل الربع الثانى من العام  172.421إلى  %11انخفض انتاج شركة سنتامين من الذهب بمنجم السكرى فى مصر بنسبة 

 رة من العام الماضى، وفقا لبيانات الشركة الصادرة اليوم على موقعها اإللكترونى.الحالى، مقارنة بنفس الفت

 

 (الوطن) %71إلى  %11المستثمرون يعترضون على زيادة العمالة األجنبية من 

، مؤكدين أنها %71زيادة العمالة األجنبية إلى على أعضاء االتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أعضاء االتحاد اعتراضهم  أبدى

ستكون عائقا أمام المشروعات والهدف تيسير اإلجراءات وليس التعقيد بينما اعترض محمد فريد خميس، رئيس االتحاد، حول 

 .، مؤكدا أن تطبيقها يعد بابا للرشوة%71ى إل 11زيادة نسبة العمالة األجنبية من 

 

 (المصري اليوم) في يونيو %21.11البنك المركزي: ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 

في  21ر02في المائة في يونيو الماضي مقابل  21ر10أعلن البنك المركزي ارتفاع المعدل السنوي للتضخم وفًقا لمؤشراته إلى 

في  1.3وأشار البنك، في بيان ُنشر عبر موقعه اإللكتروني، إلى أن التضخم األساسي سجل معدًلا شهرًيا ، المائة في مايو السابق له

 في المائة في مايو. 1.11المائة في يونيو مقابل 

 

 (العربي الجديد) جدل بعد قرار السعودية حظر الفراولة المصرية

يوليو الجاري الحتوائها على مبيدات حشرية  3أثار قرار رفض المملكة العربية السعودية دخول "الفراولة المصرية" بدًءا من السبت 

عليه آثار سلبية حادة وأكد مصدر مسؤول داخل الغرفة أن القرار ستترتب ، ضارة، حالة من الجدل داخل الغرفة التجارية المصرية

لباً على سيؤثر سمما  على الصادرات الزراعية المصرية خالل الفترة المقبلة، التي تواجه اتهامات بالتسبب في اإلصابة بمرض الكبد

 عائدات مصر من العملة الصعبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10072017&id=2df6c2f1-fe46-4381-9e83-abdccfaec433
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10072017&id=2df6c2f1-fe46-4381-9e83-abdccfaec433
http://www.elwatannews.com/news/details/2308187
http://www.elwatannews.com/news/details/2308187
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1160636
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1160636
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/7/10/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/7/10/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-1

 

 (الوطن) أمن اإلسكندرية النتظار مشجعي الزمالك المقبوض عليهم تجمهر أمام مديرية

تجمهر عدد من أهالي مشجعي نادي الزمالك المقبوض عليهم أمام مبني مديرية األمن باإلسكندرية، وذلك على خلفية القبض 

بسبب أعمال الفوضى والشغب التي حدثت عقب مباراة فريقهم أمام أهلي طرابلس، والتي انتهت على عدد من المشجعين 

 بتعادل الفريقين بهدفين لكل فريق، والخروج من المنافسة بدوري أبطال إفريقيا.

 

 قضايا المجتمع-7

 

 االعالم

 (امبوابة االهر) واإلمارات والبحريننقابة اإلعالميين ُتطالب بلجنة لتوحيد الخطاب اإلعالمى لمصر والسعودية 

بالوقوف خلف القوات المسلحة والشرطة وحشد كل قوى المجتمع لدعم الدولة المصرية   حمدى الكنيسى نقيب اإلعالميين طالب

يسي تشكيل لجنة إعالمية عليا مشتركة بين وسائل اإلعالم العامة واقترح الكن، فى معركتها ضد اإلرهاب والدول الداعمة له

 .والخاصة فى كل من مصر والسعودية واإلمارات والبحرين لتوحيد الخطاب اإلعالمى للدول األربع فى حربها ضد اإلرهاب

 

 (الشروق) وزير اإلعالم اللبناني: نسعى لتوقيع بروتوكول مع مدينة اإلنتاج

، عن للتوصل لعقد «الرياشي»وصف وزير اإلعالم اللبناني، ملحم الرياشي، العالقات بين مصر ولبنان بأنها ممتازة، وأعرب 

إلنتاج اإلعالمي في مصر ووزارة اإلعالم اللبنانية؛ لتسهيل اإلنتاج السينمائي والتلفزيوني على بروتوكول مشترك بين مدينة ا

 المخرجين والممثلين اللبنانيين.

 

 التعليم

 (اليوم السابع) عصر األربعاء 2:21"التعليم": إعالن نتيجة الثانوية وأسماء األوائل الساعة 

قالت وزارة التربية والتعليم إن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، سيعلن فى تمام الثالثة والنصف 

 .، وأسماء األوائل7112بعد غد األربعاء؛ نتيجة الثانوية العامة 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/2307467
http://www.elwatannews.com/news/details/2307467
http://gate.ahram.org.eg/News/1551241.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11072017&id=83941356-6501-4a2a-aaa7-2a0a4e87a6e6
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11072017&id=83941356-6501-4a2a-aaa7-2a0a4e87a6e6
http://www.youm7.com/story/2017/7/10/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-3-30-%D8%B9%D8%B5%D8%B1/3319895
http://www.youm7.com/story/2017/7/10/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-3-30-%D8%B9%D8%B5%D8%B1/3319895
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 الصحه

 ( بوابة االخبار) من األدوية منتهية الصالحية شهرًيا %14"الصيادلة": بدء سحب 

س عبد الرحمن رئيالتقى الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة والدكتور جورج عطا هلل عضو مجلس نقابة الصيادلة، باللواء طارق 

وتم خالل اللقاء االتفاق على تفعيل اتفاقية ، مجلس إدارة الشركة المصرية لألدوية ورشدي الشرقاوي العضو المنتدب للشركة

 .من المسحوبات الشخصية بشكل شهري %14سحب األدوية منتهية الصالحية والبدء بسحب 

 

 النقل والمواصالت

 (اليوم السابع) تنفيذ وتمويل الخط السادس للمترو وزير النقل يشهد اليوم توقيع اتفاق

لخط السادس يشهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، توقيع اتفاق مع شركة "بومباردييه" الكندية، لتنفيذ وتمويل مشروع ا

ليتم توقيع تعاقد نهائى مع الشركة الكندية  7113التفاق على إنهاء دراسات وتصميمات الخط السادس خالل يوليو واللمترو، 

 كم من الخصوص حتى المعادى الجديدة. 21بطول ، وعقب انتهاء الدراسات لبدء أعمال التنفيذ والحفر الفعلية

 

 قباطاأل

 (الوطنالفرنسي بالكاتدرائية )تواضروس يستقبل السفير 

 ،بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، سفير فرنسا الجديد بالقاهرة ستيفان روماتيه استقبل تواضروس الثاني

 والسفير.تواضروس وتناول اللقاء العالقات بين مصر وفرنسا وتواجد الكنيسة في فرنسا، والتعارف بين 

 

 (الوطن) سفير الفاتيكان في مصر: هذه أولى زياراتي ألسوان العريقة

و، الشكر لمحافظ أسون على حفاوة االستقبال، وهو ما يتميز به شعب هذه المحافظة وجه سفير الفاتيكان بمصر برونو موزار

العريقة من الكرم والود والمحبة لزائريهم، من مختلف أنحاء العالم، وخاصة أن هناك عالقات طيبة بين المحافظة والكنيسة 

 .ي أول زيارة يقوم بها إليهابر هالكاثوليكية، موضًحا أن زيارته لمحافظة أسوان التي تستغرق يومين تعت

 

 (الوطن) تواضروس يزور كنائس الشطر الشمالي بالواليات المتحدة أول أكتوبر

نائس المقررة إلى ك، الثانيتكثف الكنيسة القبطية األرثوذكسية بالواليات المتحدة األمريكية، من استعداداتها لزيارة تواضروس 

 الشطر الشمالي بأمريكا، في أكتوبر المقبل.

 

 (الوطن) الكنيسة تكثف استعداداتها لزيارة "تواضروس" التاريخية إلى أستراليا

وملبورن باستراليا، من استعداداتها للزيارة التاريخية األولى  تكثف الكنيسة القبطية األرثوذكسية في إيبارشيتي سيدني

، 7112سبتمبر  12أغسطس المقبل وتستمر حتى  21زيارة إلى استراليا يوم التواضروس الثاني، المقررة إلى استراليا، وستبدأ ل

بتمبر، قبل أن ينهي زيارته س 4أغسطس ويتوجه لزيارة كنائس ايبارشية ملبورن يوم  21حيث يصل تواضروس إلى سيدني يوم 

 سبتمبر. 12عائدا للقاهرة يوم 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2509457/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-16-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%8B%D8%A7.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2509457/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-16-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%8B%D8%A7.html
http://www.youm7.com/story/2017/7/11/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3/3319586
http://www.youm7.com/story/2017/7/11/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3/3319586
http://www.elwatannews.com/news/details/2307035
http://www.elwatannews.com/news/details/2307035
http://www.elwatannews.com/news/details/2307629
http://www.elwatannews.com/news/details/2307629
http://www.elwatannews.com/news/details/2308157
http://www.elwatannews.com/news/details/2308157
http://www.elwatannews.com/news/details/2307962
http://www.elwatannews.com/news/details/2307962
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 أخرى

 (بوابة االهرام) متر في شرم الشيخ 211بقعة زيتية بطول 

القرن ورأس سبيل جنوب مدينة  أصدر الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، توجيهاته بسرعة التعامل مع التلوث الزيتي، بمنطقة

وتبين وجود بقع زيتيه ، الطور، حيث ورد بالغ لغرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة، يفيد بوجود ذلك التلوث بالمنطقة

 سم. 71متر، وعرض  211منتشرة على الشاطئ، عبارة عن شريط رقيق من الزيت البترولى، بطول 

 

 (الوطن) فح لليوم الخامسانقطاع الكهرباء عن الشيخ زويد ور

ان، وقال شهود عي، استمرت أزمة انقطاع التيار الكهربائي لليوم الخامس على التوالي في مدينتي الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء

فيما أكد مصدر بشركة الكهرباء، أن عملية اإلصالح سوف تتم خالل يوم لـ"الوطن"، إن التيار مقطوع منذ ظهر الخميس الماضي، 

 في نطاق جنوب وشرق العريش.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1551286.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1551286.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/2306327
http://www.elwatannews.com/news/details/2306327
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني المصري
 

 (صدي البلد)  إنهاء أزمة محامي األقصر مع الشرطة

أعلن الدوشي شاكر نقيب محامي األقصر أنه جار إنهاء أزمة المحامي ناصر ربيع بإسنا القائمة على خلفية تحقيقات وشكاوي 

سابقة مع بعض أفراد الشرطة، وبناء على تكليف النقيب سامح عاشور نقيب المحامين تم التدخل فور نشوب األزمة ومعرفة 

 بكل جديد.ه وإبالغكل التفاصيل حول ذلك األمر، 

 

 (بوابة األهرام) "عاشور" يفوض المحامين بالدفاع عن المتهمين السبعة بشرق اإلسكندرية

مة، العا قال السيد نايف عضو النقابة العامة للمحامين، إن النقيب العام سامح عاشور أصدر تفويضا لكل من أيمن الفولي عضو

بجنح المنشية، واتخاذ  7112لسنة  11022محمود األمير نقيب شرق، وأعضاء مجلس الفرعية للحضور والدفاع فى القضية رقم 

يذكر أن نقابة المحامين قد قررت الدفاع عن  ما يروه مناسبا للدفاع عن مصالح، وتفويض واختيار المحامين المناسبين للدفاع.

 رأيه فى مصرية جزيرتي تيران وصنافير سواء أكان محامًيا أو مواطًنا مصرًيا فقط.جميع من يقبض عليه بسبب 

 

 (المصري اليوم) باإلسكندرية« سيدبك للبترول»مصاًبا في حريق شركة  22«: الصحة»

للبتروكيماويات، إثر انفجار « سيدبك»مواطًنا إثر حادث حريق داخل شركة  22اإلثنين، إصابة أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم 

 الصحراوي بمحافظة اإلسكندرية.« اإلسكندرية -القاهرة»بطريق « تانك للغاز»

 

 (الشروق) إصابة مجند ومدنيين في انفجار عبوة ناسفة بمدرعة شرطة بالعريش

ذكرت مصادر أمنية  .أصيبب مجند شرطة ومدنيان في انفجار عبوة ناسفة بمدرعة بالمساعيد في مدينة العريش بشمال سيناء

الشرطة أسفر عن إصابة مجند ومدنيين تصادف وجودهما وطبية، أن انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور رتل مدرعات تمشيط لدورات 

 بالمكان.

 

 (اليوم السابع) من ألتراس الزمالك فى أحداث برج العرب 74من مشجعى األهلى.. وحجز  12حبس 

أيام  على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة شماريخ نارية، وارتداء  2من مشجعى النادى األهلى،  12قررت نيابة العامرية ثان، حبس 

تم إلقاء القبض من مشجعى نادى الزمالك، الذين  74فيما حجزت النيابة   ."تى شيرتات" مدّون عليها عبارات تحرض على العنف

حيازة تذاكر يشتبه أن تكون مقلدة، وحيازة ألعاب نارية، طرابلس، إلى جلسة باكر،  بتهمة  عليهم أثناء مباراة الزمالك وأهلى

 .وحيازة تيشرتات عليها عبارات تحريضية، و حيازة استيكرات عليها عبارات تحريضية، وفى انتظار صدور القرار

 

 

 

https://www.elbalad.news/2840187
https://www.elbalad.news/2840187
http://gate.ahram.org.eg/News/1551237.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1551237.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1160690
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1160690
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11072017&id=7e382225-b54a-4dbf-941a-9e7cf551a552
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11072017&id=7e382225-b54a-4dbf-941a-9e7cf551a552
http://www.youm7.com/story/2017/7/10/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-17-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AC%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%AD%D8%AC%D8%B2-26-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83/3319798
http://www.youm7.com/story/2017/7/10/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-17-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AC%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%AD%D8%AC%D8%B2-26-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83/3319798
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 (بوابة األخبار) رطة بعد تخديره بالمنيلحبس متهم هرب من أمين ش

أيام على ذمة التحقيقات  ٤أمرت نيابة مصر القديمة بحبس  المتهم الهارب أثناء عرضه على نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية 

 أالف جنيها لكل منهن. 0وإخالء سبيل زوجته وابنته بكفالة ماليه  

 

 (الوطن) مجهولون يلقون "مياه حارقة" على ضابط شرطة ببورسعيد

ألقى مجهولون ملثمون "مياه نارية" على وجه وجسد ضابط شرطة، أثناء وصوله إلى عمارة استراحة ضباط الشرطة بحي المناخ 

يات األولية أن ملثمين يركبون دراجة بخارية تعرضوا للضابط وهو يقود سيارته وألقوا عليه مياه وتبين من التحر ببورسعيد.

 نارية وفروا هاربين.

 

 (اليوم السابع) كيلو متر بالمناطق الجبلية لمالحقة اإلرهابيين 20أمن سوهاج يتوغل 

كيلو متر لفرض السيطرة األمنية،  20اقتحمت مدرعات الشرطة المنطقة الجبلية فى سوهاج، واخترقت المناطق الجبلية بعمق 

 الح، والعناصر اإلرهابية التى دأبت على االختباء فى المناطق الجبلية.ومالحقة "المطاريد"، وتجار الس

 

 (العربي الجديد) رميًا بالرصاص 4الداخلية المصرية تواصل تصفية المعارضين: قتل 

من المنتمين  4اخلية المصرية تصفية المعارضين في المحافظات المختلفة إذ أعلنت، اليوم اإلثنين، عن قتل واصلت الد

 للجماعات اإلسالمية، رميًا بالرصاص، بمحافظة أسيوط، جنوبي البالد.

 

 (الشروق) مدير مستشفى دمنهور يتعدى بالضرب على إدارية وصيدليين ويسحلهم

شهدت مستشفى دمنهور التعليمي، األحد، واقعة مؤسفة بعد تعدي إدارة المستشفى على ادارية وطبيبين بالضرب المبرح 

سنة، المدير المالى للشركة المصرية لتجارة األدوية فرع عالج فيرس سى  01ؤاد محمد، والسحل.وقالت المعتدى عليها منى ف

بمستشفى دمنهور: "يوم األربعاء الماضى كان الجرد السنوى األخير لنا بالمستشفى النتهاء فترة العالج من الفيروس وبعد 

وأضافت ."طائه أساس المكتب بالكامل لكننا رفضنااالنتهاء فوجئنا بالدكتور عبد الحكيم عبده مدير المستشفى يطلب منا إع

"قال تعالو نتكلم فى مكتبى ونتفاهم واول ما دخلنا مكتبة استدعى السكرتيرة وقال لها )جهزى اللى قولتلك عليه( وما من دقائق 

 .أشخاص من أفراد أمن المستشفى انهالو علينا بالضرب والسب 0إال وفوجئنا بهجوم 

 

 (الشروق) بتورطهم فى استهداف كمين المحوريشتبه  2القبض على 

إرهابية أشخاص بمنطقة كرداسة، يشتبه فى انتمائهم لتنظيمات  2ألقت األجهزة األمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على 

 بالمحافظة والضلوع فى العمليات اإلرهابية التى تستهدف الشرطة واألماكن الحيوية بالمحافظة.
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 المحور السادس

 تطورات المشهد العسكري

 

 .. انطالق التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا بالبحرين األبيض واألحمر14بمشاركة الميسترال وإف 

 )بوابة األهرام(

"، والذي  7112 -تنفذ وحدات من القوات البحرية المصرية والفرنسية أنشطة وفعاليات التدريب البحري المشترك " كليوباترا 

يشارك في التدريب العديد من الوحدات والقطع  ر.يستمر لعدة أيام بالمياه اإلقليمية المصرية بنطاق البحرين المتوسط واألحم

البحرية منها حاملتي المروحيات من طراز "ميسترال " المصرية والفرنسية وعدد من الفرقاطات ولنشات الصواريخ وطائرات 

 " المصرية .14اكتشاف ومكافحة الغواصات من الجانبين، وبمشاركة المقاتالت متعددة المهام من طراز "إف 

 

 )بوابة األخبار( ق محمود حجازى يلتقى قائد الجيش الصومالىالفري

التقى الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة ،باللواء أحمد محمد جمعالى قائد الجيش الصومالى والوفد 

على الساحتين المحلية واإلقليمية وإنعكاساتها على األمن واإلستقرار اإلقليمى ، فى وتناول اللقاء تطورات األوضاع  المرافق له .

 ظل الظروف والتحديات التى تمر بها المنطقة .
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