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 األولالمحور 

 تطورات السياسة الخارجية

 

 )مصرالعربية( فايننشال تايمز: احتجاز مصر لمسلمي اإليجور.. صفقة مع الصين

على  ين يدرسون بالخارجإّن السلطات الصينية أطلقت حملة إلجبار مسلمي اإليجور الذ فايننشال تايمز" البريطانيةقالت صحيفة "

ونقلت الصحيفة عن نشطاء وطلبة يديرون عملية  العودة للصين، معتبرة أّنه أحدث اإلجراءات الصارمة ضد األقلية المسلمة.

طالًبا بجامعة األزهر في القاهرة تجاهلوا مطالبة السلطات الصينية لهم بالعودة  050مغادرة الطلبة الصينيين قولهم إّن نحو 

أحد الطلبة اإليجور الذين تّم احتجازهم في مطار  تيادهم للسجون في العاصمة المصرية منذ مطلع يوليو المنصرم.فتّم اق

اإلسكندرية ضمن العشرات، قال للصحيفة: "لقد سمعت من ضابط مسئول إّن األمر مرتبط بقضايا كبيرة وسياسات بين مصر 

 ن وبمجرد وصولنا سيأخذوننا للسجن".والصين.. لقد أخبرنا: إننا سيتم ترحيلنا إلى الصي

 

 هرام()األ سودانية المصرية المشتركةالعالقة مع قطر وليبيا ضمن ملفات اجتماعات لجنة التشاور السياسي ال

برئاسة وزيري خارجية  السودانية المصرية المشتركةتستضيف الخرطوم اليوم األربعاء، اجتماعات لجنة التشاور السياسي 

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن األزمة الخليجية والعالقات مع قطر ستكون حاضرة، خالل االجتماع،  .البلدين

ما  ة كانت في فترةوالتطورات اإلقليمية وعلى رأسها الملف الليبي وسد النهضة اإلثيوبي ، الفتا أن العالقات المصرية السوداني

 محل تدخالت سلبية ربما من أطراف خارجية )لم يسّمها(، وكذلك محل توترات نتيجة التناول اإلعالمي بين البلدين".

 

 )اليوم السابع( وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجزائرى اليوم العالقات الثنائية و"مكافحة اإلرهاب"

يعقد وزير الخارجية سامح شكرى اليوم األربعاء، جلسة مباحثات مع عبدالقادر مساهل وزير الشئون الخارجية الجزائرى، الذى يزور 

أن تتناول المباحثات العالقات المصرية الجزائرية وسبل توثيقها فى شتى ومن المنتظر  .القاهرة فى إطار جولة بالمنطقة

 .ى رأسها تطورات األوضاع فى ليبياالمجاالت، إلى جانب القضايا الدولية واإلقليمية محل االهتمام المشترك وعل

 

 )اليوم السابع(الخارجية: دول الرباعى العربى مستعدة للحوار مع قطر 

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد ابو زيد ان الموقف العربي لم يتغير تجاه األزمة مع قطر، مؤكدا أن 

وأكد أبو زيد فى  ريطة إعالنها وقف دعمها لإلرهاب وجماعات مناوئة.دول الرباعى العربى لديها استعداد للحوار مع الدوحة، ش

لقاء مع عدد من المحررين الدبلوماسيين، أن هناك اهتمام متزايد من األطراف الدولية بأزمة الرباعى العربى مع قطر، موضحا 

 مع قطر. أن دول الرباعى العربى حريصة على التنسيق والتشاور فى المواقف المشتركة فى التعامل

http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1455894-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2--%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%B1--%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1455894-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2--%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%B1--%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
http://gate.ahram.org.eg/News/1558973.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/8/2/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88/3349969
http://www.youm7.com/story/2017/8/2/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88/3349969
http://www.youm7.com/story/2017/8/1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D9%82%D9%81/3348728
http://www.youm7.com/story/2017/8/1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D9%82%D9%81/3348728
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 )بوابة األهرام( من مبادرة حوض النيل وروبيألالخارجية تكشف مالبسات التحفظ علي الموقف ا

 ة معكشف المستشار أحمد أبو زيد المتحد الرسمي باسم وزارة الخارجية عن مالبسات موقف مصر خالل اجتماع مجلس المشارك

من انتقادات لتجاهل األوروبيين  وروبيألوقال ردا علي سؤال حول ما تضمنه اجتماع مجلس المشاركة المصري ا .وروبيألاالتحاد ا

أزمة حوض النيل، إن مصر بذلت جهدا كبيرا وحرصت علي التوافق بين دول الحوض والتأكيد علي مبدأ اإلخطار المسبق بأية 

أو تنسحب منها وجمدت فقط مشاركتها في االجتماعات الفنية  ويتهامشروعات، ومصر باقية في مبادرة حوض النيل ولم تلغ عض

 دول فقط . 6عقب توقيع اتفاقية عنتيبي من جانب بعض الدول، وهي  2000ليو منذ يو

 

 )بوابة األهرام( للتضييق على اإلرهابيين منألالمتحدث باسم الخارجية: مبادرة مصرية أمام مجلس ا

لمدة شهر وهي المرة  منألالرسمي باسم وزارة الخارجية إن اليوم ، بدأت رئاسة مصر لمجلس اقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث 

 ليوألالثانية خالل فترة عضويتها غير الدائمة، وسيكون لها مبادرة ومشروع قرار بمنع حصول اإلرهابيين علي السالح وهي المرة ا

 .بهذه القضية سالتي يتعامل معها المجل

 

 )بوابة األهرام( ".. موسكو تقترح القاهرة راعية لـ"هدنة حمص" بداًل من أنقرةعلى غرار"غوطة دمشق

في ريف المدينة على أن « خفض التصعيد»مارست موسكو أمس ضغوطًا كبيرة على فصائل معارضة حمص لتوقيع اتفاق 

فصياًل،  00كما حصل مع اتفاق هدنة غوطة دمشق، األمر الذي أغضب أنقرة، فيما تحفظ على االتفاق يكون التوقيع في القاهرة 

 ، وتمسكت برعاية تركيا لالتفاق.«جيش العزة»و« أحرار الشام اإلسالمية»بينها 

 

 )بوابة األخبار( وفد رئاسي رفيع من جمهورية تشاد يصل القاهرة

وزير الدفاع واإلنتاج  يوم الثالثاء، وفًدا رئاسًيا رفيع من جمهورية تشاد برئاسة بشارة عيسي جاد اهللل مطار القاهرة الدولي وص

الحربى بجمهورية تشاد، قادما من اليمن على طائرة خاصة في زيارة للقاهرة للقاء عدد من المسئولين لبحث القضايا ذات 

 .االهتمام المشترك

 

 ()الشروق مالمح اعتماد الحركة الدبلوماسية.. عالء يوسف لجنيف وإدريس لنيويورك والبقلي لبروكسلأبرز 

 مع المنقولين للخارج. سيسيا، وذلك بعد لقاءين عقدهما الرسمياعتمد السيسي الحركة الدبلوماسية لنقل السفراء للخارج 
وشملت الحركة تعيين المتحدث باسم الرئاسة السفير عالء يوسف مندوب مصر لدى بعثة األمم المتحدة بجنيف، وتعيين السفير 

محمد أدريس، مندوب مصر لدى األمم المتحدة بنيويورك، والسفير ياسر مراد، سفيرا لمصر لدى المكسيك، والسفيرة ليلى بهاء 

والسفير  ،جمال متولي سفير مصر لدى ماليزيامود سامى سفير مصر لدى الفاتيكان، والسفير سفيرة مصر لدى تايالند، والسفير مح

 .هشام النقيب قنصل مصر العام بنيويورك

http://gate.ahram.org.eg/News/1558632.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1558632.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1558620.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1558620.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1558968.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1558968.aspx
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2518005/1/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2518005/1/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9.html
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01082017&id=e2592497-5be0-4964-82eb-d4b1e9ce5140
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 )اليوم السابع( المتحدث باسم الخارجية مهنئا السفراء الجدد: تمثيل مصر فى الخارج شرف وتاج

هنأ المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات 

أبو زيد: "خالص التهانى للسفراء والسفيرات الذين وكتب  .القصيرة تويتر، السفراء الجدد الذين شملتهم حركة التنقالت األخيرة

 شملتهم حركة التنقالت األخيرة، تمثيل مصر فى الخارج شرف وتاج على جبين كل دبلوماسي".

 

 )مصرالعربية( يديعوت: في مصر الفقيرة.. النساء يصبحن رجاًلا لكسب العيش

عن األوضاع االقتصادية القاسية في مصر حدث وال حرج. الماليين من سكان بلد النيل يعانون من هذا الواقع الصعب يوميا، “

المذهلة لبهية علي سليمان تجسد أكثر من أي أحد بينما ينعكس هذا الواقع على السيسي في انخفاض شعبيته. لكن القصة 

آخر هذا الوضع الصعب الذي يعيشه المصريون".كانت هذه مقدمة تقرير صحيفة "يديعوت أحرونوت" اإلسرائيلية عن السيدة 

 المصرية "بهية" التي حلقت شعرها وتنكرت في هيئة رجل كي تعمل في المعمار لإلنفاق على زوجها القعيد وأوالدها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2017/8/2/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC/3349991
http://www.youm7.com/story/2017/8/2/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC/3349991
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1455893-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AA--%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%B1%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%86-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B4
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1455893-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AA--%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%B1%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%86-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B4
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية
 

 (بوابة يناير) منظمات حقوقية تعترض على إقصاءها من ملتقى مكافحة الفساد

شركاء من أجل الشفافية، البرنامج العربي لنشطاء حقوق اإلنسان، مصريين بال حدود، ومؤسسة دراسات وبرامج  أعربت منظمات

المفهوم وغير المبرر حسب تعبير تلك  السلوك غير دهشتها منعن  رسمي،بيان  اإلنسان، عبرالنزاهة والشفافية لحقوق 

ك وتشارمن المشاركة في ملتقيات واجتماعات تنظمها  منظمات،ماعي وإصرارها على إقصاء األربع التضامن اإلجت لوزارةالمنظمات 

  ساد.الفالكيانات األربعة بقضية مكافحة  أن اهتمام الفساد، رغمالوزارة لمناقشة دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة  فيها

 

 (العربي الجديد) والشرطة مصر: انتقادات نيابية لقصر المناصب المحلية على الجيش

المحلية، وقصرها على انتقد عدد من أعضاء لجنة اإلدارة المحلية في البرلمان المصري تجاوز معيار الكفاءة عند اختيار القيادات 

رجال الجيش والشرطة، مطالبين وزارة التنمية المحلية بمراعاة الحياد والنزاهة في شروط مسابقة تعيينات قيادات الوحدات 

في المقابل، ادعى ممثل وزارة التنمية المحلية،  أغسطس الجاري. 00إلى  06المحلية في المحافظات، المقررة خالل الفترة من 

ي الجزار، أن مسابقة تعيينات قيادات تلك الوحدات ستجرى بشفافية، وفق نظام يضمن تقديم التظلمات، وشروط اللواء حمد

قيادة محلية بمختلف المحافظات، واألخذ في االعتبار السلبيات المتراكمة في  033ُمعلنة على موقع الوزارة، في ظل وجود 

 الفترات السابقة عند اختيار هذه المناصب.

 

 (مصر العربية) غياب الضمانات يخيف منافسي السيسي«.. الوطنية لالنتخابات»ء إجراءات رغم بد

طرح النقاش الحكومي الذي دار حول اإلجراءات المطلوبة لتشكيل الهيئة الوطنية لالنتخابات، وتوفير الميزانية الالزمة لها، 

وقال  .خوض السباق الرئاسي الذي يفترض أن تبدأ أولى فعالياته في فبراير المقبلتساؤالت عن مدى جاهزية المستعدين ل

سياسيون إن الخطوة الحكومية جاءت متأخرة كما أنها لم ُتضف جديًدا لملف االنتخابات وسط اعترافات بوجود مشاكل سياسية 

 ربما تحول دون تجمع القوى السياسية في كيان موحد.

 

 (اليوم السابع) يلتقى أحمد زكى عابدين لتكليفه برئاسة مشروع العاصمة اإلدارية الجديدة السيسي

ع"، أن السيسي التقى وزير التنمية المحلية األسبق أحمد زكى عابدين، حيث أنه من المنتظر تكليفه برئاسة علم "اليوم الساب

 مشروع العاصمة اإلدارية الجديدة.

 

 (اليوم السابع) الحكومة: اختيار قيادات الوحدات المحلية ال يشوبه فساد أو محسوبية

 قال طارق الحصرى، نائب وزير التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى، إن مسابقة اختيار القيادات فى الوحدات المحلية ستتم

وأضاف الحصرى، خالل اجتماع لجنة اإلدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثالثاء،   .بدون أن يشوبها الفساد أو رشوة أو محسوبية

 أن المسابقة تتم إلكترونيا ولكن هناك ضوابط صارمة لعدم التالعب فيها.

http://yanairgate.net/?p=108906
http://yanairgate.net/?p=108906
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/8/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/8/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
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%A9/1455844-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA--%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2018
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%A9/1455844-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA--%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2018
http://www.youm7.com/story/2017/8/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B2%D9%83%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/3349835
http://www.youm7.com/story/2017/8/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B2%D9%83%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/3349835
http://www.youm7.com/story/2017/8/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B4%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9/3349317
http://www.youm7.com/story/2017/8/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B4%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9/3349317
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 (الوطن) "الحسيني": نواب تركوا "المصايف" لمصلحة المواطن.. والحكومة ال تهتم

وجَّه النائب ممدوح الحسيني وكيل لجنة اإلدارة المحلية بمجلس النواب، انتقادات الذعة للحكومة، متهمًا إياها بالتأخر في تنفيذ 

وقال  .وزارات التنمية المحلية والتخطيط والبيئة جاء ذلك خالل اجتماع اللجنة، بحضور ممثلين عن.الشركة القابضة للقمامة

بالرغم من مناقشة مقترح إنشاء الشركة القابضة منذ أشهر ومنح الحكومة مهلة محددة للتنفيذ والرد على اللجنة  هالحسيني إن

قائاًل: "النواب تركوا  نفعلوا .لكنها تأخرت بما يعطي انطباعًا بعدم االلتزام بما يتم االتفاق عليه، وهذا أمر غير مقبول بالمرة

 .اإلجازة والمصايف عشان ييجوا يشوفوا مصلحة المواطن وعلى المسؤولين أن يحترموا ذلك ويكونوا على نفس المستوى

 

 (الوطن) مليون جنيه 650برلماني يتقدم ببيان عاجل بسبب 

رئيس مجلس النواب، ضد وزيري البترول والثروة المعدنية، والمالية، لتقدم النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل، 

وقال سليم إن الكوبري محور تنموي تم بدء العمل به بموجب القرار الوزاري  .بشأن كوبري كالبشة المعلق على النيل بكوم أمبو

 .فدانا للمنفعة العامة( 72مليون جنيه، وتم نزع ملكية  650ة إجمالية حوالي )م بتكلف2000لسنة  0000رقم 

 

 (المصري اليوم) أول تصريح من إسماعيل سراج الدين بعد حكم حبسه

واقعة إهدار المال العام في مكتبة اإلسكندرية، قال إسماعيل سراج في أول تصريح له بعد الحكم القضائي الذي صدر بشأنه في 

صدر حكم قضائي أولي من محكمة الجنح الجزئية باإلسكندرية ضدي وزمالئي في مكتبة اإلسكندرية، »الدين، مدير المكتبة السابق: 

دالة القضاء المصري، لذا فإنه تم استئناف وطبًقا لألعراف والقوانين فإنه ال يجوز التعليق على أحكام القضاء، لكنني أثق في ع

 .لقد قدمت لمكتبة اإلسكندرية الكثير، وتبرعت للمكتبة بما يزيد على ثالثة ماليين جنيه من مالي الخاص» وقال «.الحكم

 

 (الشروق) لن يجعل أحد يقبل بالعمل العام« سراج الدين»ساويرس: حبس 

أعرب رجل األعمال، نجيب ساويرس، عن استيائه من الحكم الصادر على الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة اإلسكندرية 

الدين بالسجن بالتهمة المعهودة، إهدار مال  الحكم على قامة مثل الدكتور إسماعيل سراج»وقال  .السابق، بالسجن ثالث سنوات

 «.عام، من قانون غامض من الستينيات، لن يجعل أحد يقبل بالعمل العام

 

 (الشروق) «ابتعدوا عن رغيف العيش»بسنت فهمي تحذر الحكومة: 

 أعربت الدكتور بسنت فهمي، عضو اللجنة االقتصادية بمجلس النواب، عن سعادتها بما وصفته بالتحسن االقتصادي الحالي.

 .ألنه حساس أوي للمواطن أرجو أن تبتعد الحكومة عن رغيف العيشي إجراءات تتعلق بالخبز، قائلة: وحذرت الحكومة من اتخاذ أ

 (الشروق) أحمد: الجيش العقبة األساسية أمام اإلخوانمكرم محمد 

وجيشه بأنها  وصف الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم، العالقة بين الشعب المصري

وأضاف أنه ال أحد على اإلطالق يكره الجيش المصري مثلما تكرهه جماعة اإلخوان؛ ألنها تعرف أنه هو العقبة األساسية  .وثيقة

، وفي عهد الرئيس األسبق محمد حسني مبارك، 0553التي تحول دون وصولهم إلى السلطة، وهو من أفشل مخططاتهم في عام 

 يونيو. 00وفي 

http://www.elwatannews.com/news/details/2379452
http://www.elwatannews.com/news/details/2379452
http://www.elwatannews.com/news/details/2380331
http://www.elwatannews.com/news/details/2380331
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1170856
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1170856
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02082017&id=1f4fc5c5-5040-4642-9989-860b23e11097
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02082017&id=1f4fc5c5-5040-4642-9989-860b23e11097
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01082017&id=86723a2a-7ea7-4454-a295-db98472b4873
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01082017&id=86723a2a-7ea7-4454-a295-db98472b4873
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01082017&id=b36266f7-15b1-4f21-a603-827b0451f9b4
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01082017&id=b36266f7-15b1-4f21-a603-827b0451f9b4
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 (الشروق) ب: الحكومة فاشلة في إزالة القمامةعمرو أدي

بالمحافظات أعرب اإلعالمي عمرو أديب، عن استيائه بسبب ما وصفه بفشل الدولة في حل مشكلة القمامة، في معظم األحياء 

القمامة »وأضاف أن .، موضًحا: زي ما هي فاشلة في أن تدير أي مشروع«يجب االعتراف بأن الدولة زبال فاشل»وقال  .المختلفة

أين التدوير، والمشروعات التي تم اإلعالن عنها أكثر من مرة لحل هذه »، متسائًلا: «مالية البلد، حتى في المناطق الراقية

هاتوا القطاع الخاص يحل المشكلة، وقولوهم إن القمامة »اللجوء للقطاع الخاص لحل مشكلة القمامة، قائًلا: واقترح  .«المشكلة؟

 ، على حد تعبيره.«مقابل التدوير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01082017&id=3d2790f3-fed5-41bc-88d3-7a62f7168b7a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01082017&id=3d2790f3-fed5-41bc-88d3-7a62f7168b7a
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 (الوطن)تعرف على شهادة المبيدات التي أدت لحظر تصدير الفاكهة والخضراوات المصرية 

امل عشددت الدول المستوردة للفاكهة والخضراوات المصرية، وآخرها دولة لبنان، من إجراءاتها نتيجة التحاليل "المضروبة" من الم

 الخاصة، التي اعتمد عليها المصدرون في تصدير السلع للخارج، ما أساء للمنتج المصري في بعض الدول المصدر إليها.

 

 (الوطن) مليار دوالر في نهاية يوليو 06ارتفاع احتياطي النقد األجنبي إلى 

مليار دوالر، بزيادة قدرها نحو  06.006ليبلغ  2002البنك المركزي، اليوم، ارتفاع صافي االحتياطيات الدولية بنهاية يوليو أعلن 

وتعد تلك المرة األولى التي يتخطى فيها ذلك الرقم أعلى مستوى وصل إليه في نهاية ، 2002مليار دوالر، مقارنة بنهاية يونيو 3.2

 مليار دوالر. 06.005، وقدره 2000ديسمبر 

 

 (الوطن) ألف حساب بنكي للجهاز اإلداري داخل حساب الخزانة 60"المالية": إغالق 

الحسابات الفرعية قال عمرو الجارحي وزير المالية، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية والبنك المركزي إلغالق 

ألف حساب، مع قصر التعامل على حساب الخزانة الموحد بالوحدة الحسابية  60للجهات اإلدارية بالبنك المركزي، والتي بلغت نحو 

 المركزية بوزارة المالية، وذلك إلحكام الرقابة على المدفوعات المالية، وضمان تنفيذها بطريقة إلكترونية.

 

 (الوطن) مليار دوالر موارد دفعت االحتياطي لمستوى تاريخي 7.5مصدر بالمركزي: 

قالت مصادر من البنك المركزي المصري في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن االحتياطي النقدي األجنبي ارتفع إلى مستويات 

 7.5، كاشفة عن دخول البنك المركزي المصري موارد بالنقد األجنبي قيمتها تقدر بنحو 2000 تاريخية تفوق ما كانت عليه قبل

 مليار دوالر، تضمن الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي وموارد اقتصادية أخرى خالل الشهر الماضي.

 

 (الوطن) مليار دوالر استثمارات أجنبية في أذون الخزانة بعد التعويم 2.57المركزي: 

أشهر بعد عملية  2خالل  %03.00662كشف البنك المركزي ارتفاع استثمارات العمالء األجانب في أذون الخزانة المصرية بنسبة 

مليار دوالر، لتسجل  2.57مليار جنيه، بما يعادل  005.067تحرير سعر الصرف المعروفة بـ"التعويم"، حيث بلغ مقدار الزيادة نحو 

 .2006مليون جنيه بنهاية أكتوبر  575مليار جنيه بنهاية مايو الماضى، مقابل  006.052

 

 (الشروق) أرباح هزيلة للشركات الغذائية المقيدة فى بورصة مصر بسبب التضخم والفائدة

أظهرت نتائج أعمال بعض الشركات الغذائية المقيدة فى بورصة مصر تدهور أرباح الشركات خالل الربع الثانى من هذا العام 

 البالد وارتفاع أسعار الفائدة وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين، بحسب رويترز.بفعل قفزات معدل التضخم فى 

http://www.elwatannews.com/news/details/2380622
http://www.elwatannews.com/news/details/2380622
http://www.elwatannews.com/news/details/2379143
http://www.elwatannews.com/news/details/2379143
http://www.elwatannews.com/news/details/2379971
http://www.elwatannews.com/news/details/2379971
http://www.elwatannews.com/news/details/2379662
http://www.elwatannews.com/news/details/2379662
http://www.elwatannews.com/news/details/2378888
http://www.elwatannews.com/news/details/2378888
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01082017&id=bfe51bd7-edbc-4c53-9bc8-837a1339e650
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01082017&id=bfe51bd7-edbc-4c53-9bc8-837a1339e650
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 (الوطن) تريليون جنيه 2.5"المصريين طلعوا اللي تحت البالطة".. ودائع البنوك تسجل 

 2.5مصريين بالبنوك، بما فيها الودائع الحكومية، ارتفع لمستوى تاريخي جديد وسجل قال البنك المركزي، إن إجمالي ودائع ال

، بزيادة قدرها أكثر من 2006تريليون جنيه بنهاية شهر ديسمبر  2.2، وذلك بالمقارنة بـ2002تريليون جنيه في نهاية أبريل 

 أشهر. 3مليار جنيه خالل  250

 

 (الوطن) مليار دوالر بنهاية مارس 20.5"المركزي": الدين الخارجي يرتفع إلى 

شهور األولى  5خالل الـ  %02.5مليار دوالر بمعدل  07.0كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع الدين الخارجي بجميع آجاله بنحو 

وأرجع المركزي ارتفاع الدين الخارجي إلى زيادة ، مليار دوالر بنهاية مارس الماضي 20.5حو ، ليصل إلى ن2002-2006من العام المالي 

مليار دوالر وانخفاض أسعار صرف معظم العمالت المقترض بها أمام الدوالر  05.0صافي المستخدم من القروض والتسهيالت بنحو 

 األمريكي بنحو مليار دوالر.

 

 (الشروق) وارتفاع طفيف للمؤشر الرئيسى خالل يوليو الماضىتراجع البورصة أول أغسطس 

نقطة، فيما ارتفعت  00056.22، ووصل إلى مستوى %0.02فى اولى تعامالت الشهر بنسبة  EGX 30تراجع المؤشر الرئيسى 

، %0.07صعودا طفيفا بنحو  EGX 30مؤشرات البورصة المصرية خالل تعامالت شهر يوليو الماضى، وسجل المؤشر الرئيسى 

 اء أمس.نقطة، وفقا لما أوضحه التقرير الشهرى الصادر عن البورصة، مس 00305ليغلق عند 

 

 (العربي الجديد) 2007مليارات دوالر في  3و 2مصر تعتزم طرح سندات دولية بين 

مليارات دوالر في الربع  3و 2بقيمة تتراوح بين  أعلن وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أن بالده تعتزم طرح سندات دولية

وقال الجارحي إنه "ال نية إلصدار المزيد من السندات الدولية خالل العام الحالي"، وفًقا لما أوردته وكالة أنباء ، 2007األول من عام 

 "الشرق األوسط" الحكومية.

 

 (البديل) مليار دوالر 5.5إلنشاء مصنع حديد بتكلفة ” مميش“أبو هشيمة يوقع اتفاقية مع 

شركات استثمارية على مساحة  6شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقيات وعقود تسويات مع 

وقال رجل األعمال أحمد أبو هشيمةإنه وقع ، مليون متر مربع بالمنطقة الجنوبية للمنطقة االقتصادية لقناة السويس 06.200

يق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس إلنشاء مصنع للحديد ويعد الثاني على مستوى العالم بعد مصنع اتفاقية مع الفر

 مليار دوالر. 5.5بني سويف من حيث أنه صديق البيئة بتكلفة 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/2376194
http://www.elwatannews.com/news/details/2376194
http://www.elwatannews.com/news/details/2375471
http://www.elwatannews.com/news/details/2375471
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01082017&id=d86787b7-fd80-4a4a-9ecf-73a555620e5d
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01082017&id=d86787b7-fd80-4a4a-9ecf-73a555620e5d
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/8/2/مصر-ستطرح-سندات-دولية-بين-2-و4-مليارات-دولار
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/8/2/مصر-ستطرح-سندات-دولية-بين-2-و4-مليارات-دولار
https://elbadil.com/latest_news/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%87%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B4-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1/
https://elbadil.com/latest_news/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%87%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B4-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1/
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-0

 (العربي الجديد) "المنظومة الجديدة"محافظات ضد  7انتفاضة مخابز مصر: اعتصامات في 

صم ، حيث اعتتصاعدت حدة األزمة بين أصحاب المخابز ووزارة التموين المصرية، بسبب منظومة الخبز الجديدة التي بدأ تطبيقها

مئات الخبازين احتجاجًا على المنظومة الجديدة للخبز. ونظم أصحاب المخابز االعتصام في مقرات الغرف التجارية في عدد من 

  المحافظات، منها "اإلسكندرية واإلسماعيلية والسويس ودمياط والغربية والبحيرة وكفر الشيخ والشرقية".

 

 قضايا المجتمع-2

 

 االعالم

 (الشروق) «الغيطي»و« حساسين»أشهر.. وإنذار لـ 0وقف ريهام سعيد ودعاء صالح «: اإلعالميين»

أشهر لكل منهما،  0اإلعالميتين ريهام سعيد ودعاء صالح  صرح نقيب اإلعالميين حمدي الكنيسي بأن مجلس النقابة قرر وقف

وتوجيه إنذار لكل من اإلعالميين سعيد حساسين ومحمد الغيطي، على خلفية ما نسبه إليهم تقرير لجنة الرصد والمتابعة 

 بالنقابة من تجاوزات.

 

 (الشروق) عودة بث جميع قنوات الحياة عبر النايل سات

« 2الحياة »، حيث عادت للبث على ترددها القديم قنوات «نايل سات»عادت جميع قنوات الحياة إلى البث على القمر الصناعي 

يذكر أن قناة ، وبعد تسديد كامل مديونية شركة النايل ساتوذلك « الحياة والناس»و« موجة كوميدي»و« الحياة مسلسالت»و

قد عادت إلى البث يوم الثالثاء الماضي بعد أن تم قطع بثها في الثالث من يوليو الماضي وذلك بعد سداد جزء من « 0الحياة »

 المديونية لشركة النايل سات وتسديد كامل مديونية مدينة اإلنتاج اإلعالمي.

 

 التعليم

 (اليوم السابع) عليم عن وقف ترخيص المدارس األمريكية: مش مرتاحين لطريقتهموزير الت

الخاصة والدولية ليسوا جميعا سيئين، ولكن هناك مدارس خاصة قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن المدارس 

وأشار إلى: "أننا مش مرتاحين ، مدرسة خاصة ودولية فى مصر 6700ُتمارس "البلطجة"، ونحتاج إلى جيش من المراقبين لمتابعة 

يوجد فيها جهة واحدة لمنح لموضوع الترخيص بالشكل الحالى لتراخيص المدارس األمريكية تحديدا، ألن الواليات المتحدة ال 

 .الشهادات والترخيص، ألن كل والية أمريكية لها طريقة تعامل لذلك

 

https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/8/2/انتفاضة-مخابز-مصر-اعتصامات-بـ8-محافظات-ضد-المنظومة-الجديدة-
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/8/2/انتفاضة-مخابز-مصر-اعتصامات-بـ8-محافظات-ضد-المنظومة-الجديدة-
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01082017&id=e827ceba-b853-49f1-9edf-fc6552649517
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01082017&id=e827ceba-b853-49f1-9edf-fc6552649517
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02082017&id=63b4ce53-f862-4725-a9ba-2bf90b7f77c3
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02082017&id=63b4ce53-f862-4725-a9ba-2bf90b7f77c3
http://www.youm7.com/story/2017/8/1/وزير-التعليم-عن-وقف-ترخيص-المدارس-الأمريكية-مش-مرتاحين-لطريقتهم/3349039
http://www.youm7.com/story/2017/8/1/وزير-التعليم-عن-وقف-ترخيص-المدارس-الأمريكية-مش-مرتاحين-لطريقتهم/3349039
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 (اليوم السابع) وزير التعليم يعلن إلغاء الشهادة االبتدائية ويؤكد: الصف السادس سنة نقل عادية

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم اعتبار الصف السادس االبتدائى سنة نقل عادية على 

 أن يتم تصحيح كراسات اإلجابة الخاصة بالطالب من معلمين خارج المدرسة.

 

 الصحه

 (مصر مدى) شراء كبرى شركات المحاليل الطبية.. هل يستفيد المستهلك؟لتنافس شركة حكومية « الصيادلة»

، العروض النهائية المقدمة من قبل كل من نقابة الصيادلة والشركة «المتحدون فارما»تستعرض الجمعية العمومية لشركة 

ركة، الذي تملكه الش« المتحدون فارما»للحكومة لشراء مصنع  العربية للصناعات األدوية والمستلزمات الطبية )أكديما( المملوكة

 .المستشار المالي لشركة المتحدون بحسب تصريحات الدكتور جورج عطا اهلل عضو مجلس نقابة الصيادلة وممثل شركة فينكورب

 

 النقل والمواصالت

 (الشروق) بالغ ضد سائقي قطارات خط الصعيد بسبب المخدرات والمهرجانات

رئيس تشغيل التجديدات بالسكة الحديد، ببالغ بقسم أول طنطا والقضائي بشرطة السكك الحديدية ضد عدد « أ. ش»تقدم 

اطيهم المواد المخدرة أثناء سير القطارات المتجهة للصعيد وتشغيل المهرجانات الشعبية من قائدي القطارات والمساعدين لتع

 والرقص بطريقه هستيرية داخل كابينة الجرار.

 

 قباطاأل

 (الوطن) تواضروس يلتقي ألول مرة مع خدام كنائس الخليج بدير االنبا بيشوي

التقى تواضروس الثاني، داخل مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير األنبا بيشوي بوادي النطرون، مع خدام وخادمات الكنائس 

مصر القديمة وأسقفية الخدمات، والقمص  القبطية بدول الخليج وعائالتهم، وذلك بحضور األنبا يوليوس األسقف العام لكنائس

 سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة، وعدد من الرهبان والكهنة ممن يخدمون بكنائس الخليج.

 

 (الوطن)  تواضروس يرقي ابن عمته لدرجة القمصية

اثنين من كهنة الكنيسة القبطية األرثوذكسية في اإلمارات، من درجة القسيسية إلى القمصية، خالل رقى تواضروس الثاني 

لرهبنته في دير األنبا بيشوي،  25القداس الذي ترأسه في دير األنبا بيشوي بوادي النطرون، بالتزامن مع االحتفال بالذكرى الـ

 بيد الراحل شنودة الثالث. 0577يوليو  00باسم الراهب ثيؤدور األنبا بيشوي في 

 

 (الوطن) "تواضروس" يقدم "درس خصوصي" على القنوات القبطية

وكوجي، بعرض قصة "درس خصوصي"  ME satو C. T. Vأعلنت الكنيسة القبطية األرثوذكسية، قيام القنوات القبطية أغابي و

تواضروس الثاني لمدة أسبوع على شاشاتها، ضمن سلسلة "قصص للحياة"، وهي سلسلة جديدة يقدم فيها البابا لألقباط درًسا ل

 حياتيًّا جديًدا من خالل قصة يرويها في دقائق قليلة تحمل معنى حياتي بنَّاء.

http://www.youm7.com/story/2017/8/1/وزير-التعليم-يعلن-إلغاء-الشهادة-الابتدائية-ويؤكد-الصف-السادس-سنة/3348925
http://www.youm7.com/story/2017/8/1/وزير-التعليم-يعلن-إلغاء-الشهادة-الابتدائية-ويؤكد-الصف-السادس-سنة/3348925
https://www.madamasr.com/ar/2017/08/01/news/u/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1/
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02082017&id=60b57ecf-a0f7-4b0a-ab82-81b1d83daa4a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02082017&id=60b57ecf-a0f7-4b0a-ab82-81b1d83daa4a
http://www.elwatannews.com/news/details/2377907
http://www.elwatannews.com/news/details/2377907
http://www.elwatannews.com/news/details/2375126
http://www.elwatannews.com/news/details/2375126
http://www.elwatannews.com/news/details/2374655
http://www.elwatannews.com/news/details/2374655
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 أخرى

 (الوطن) ماليين متر مياه من بحيرة المنزلة لسيناء لزراعتها 5الشعراوي: تحويل 

أكد الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، أن الدولة تعمل على إزالة كافة التعديات واألحواش السمكية داخل بحيرة المنزلة 

إليها من جديد وإزالة كافة الملوثات وإنشاء بوغاز جديد  مع تطهير البواغيز القائمة بين البحيرة والبحر المتوسط إلعادة الملوحة

مليون متر فقط للبحيرة،  2ماليين متر مكعب على سيناء لزراعة آالف األفدنة، ودخول  5مع تحويل ، و قناتين شعاعيتين

 وتعويض نقص المياه بالسماح بدخول مياه مالحة من البحر.

 

 (البديل) ”إنجليزي وهما مبيعرفوش يتكلموا عربيإزاي عايزين قيادات المحليات تتكلم ”نائب:

اعترض عضو مجلس النواب محمد الحسيني، على بعض الشروط المتعلقة بمسابقة اختيار قيادات الوحدات المحلية الجديدة 

قوله: بعن كيفية إشتراط إجادة قيادات المحليات للغة اإلنجليزية، ” الحسيني“وتساءل ، والتي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية

 ”.إزاي عايزينهم يتكلموا إنجليزي وهناك قيادات منهم مبتعرفش تتكلم عربي“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/2380619
http://www.elwatannews.com/news/details/2380619
https://elbadil.com/latest_news/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D9%83%D9%84/
https://elbadil.com/latest_news/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D9%83%D9%84/
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني المصري

 

 (رمدي مص) المسلمين وليس امتداًدا فكرًيا لها خوانإلال يمثل جماعة ا التنظيم«: لواء الثورة»المتحدث باسم 

 يومالمحسوبة على تنظيمات الجماعات المسلحة، حواًرا مع المتحدث باسم تنظيم لواء الثورة مساء  «Qaaf ق»نشرت صفحة 

 .إثر دعوتهم قبل أيام «ask.fm» في سابقة لم تحدث من قبل. واعتمد الحوار على أسئلة أرسلها المتابعون عبر خدمة ثنين،إلا

العنف التي ينفذها التنظيم. وأكد المتحدث أن التنظيم ال  عمالألالشرعية والفقهية  الحوار بشكل أساسي على المسوغات وركز

 .دافهالمسلمين وليس امتداًدا فكرًيا لها، وأن االستيالء على الحكم ليس ضمن أه خوانإليمثل جماعة ا

 

 (مدي مصر) إخالء سبيل الصحفي محمد البطاوي بعد عامين من الحبس االحتياطي

شهًرا من الحبس  ٥٢، محمد البطاوي، بعد «أخبار اليوم»بـ قررت نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس إخالء سبيل الصحفي 

 ، التابعة لجماعة اإلخوان المسلمين.«لجان العمليات النوعية»االحتياطي على ذمة التحقيقات في إحدى قضايا 

 

 (بوابة يناير) ”وائل عباس“بالغ للنائب العام ضد 

قّدم تامر يحيى، المحامي، بالغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد الناشط وائل عباس لسخريته من الشعب المصري لصالح 

 الكيان الصهيوني.

 

 (اليوم السابع) هاربا خالل حملة أمنية بالمطار 22القبض على 

حكًما قضائيا أثناء تنفيذ حملة أمنية  25هاربا من تنفيذ  22ألقت سلطات البحث الجنائي بمطار القاهرة الدولى القبض على 

 عبد الغفار وزير الداخلية. مجديبالمطار تنفيذا لتوجيهات اللواء 

 

 (بوابة األهرام) لزيارة والدها مفوضي اإلدارية تؤيد رفض دعوى "ابنة الشاطر"

أيدت الدائرة األولى، بهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة اإلدارية العليا، برئاسة المستشار محمد رسالن، نائب رئيس مجلس الدولة، 

اإلخواني عائشة خيرت الشاطر، والتي طالبت فيها بزيارة في تقرير لها حكم محكمة القضاء اإلداري برفض دعوى ابنة القيادي 

 والدها داخل السجن أسبوعًيا.

 

 (بوابة األهرام) إخالء سبيل رئيس التهرب الضريبي بدمياط بكفالة مالية

بي بدمياط، وذلك من مركز بلقاس، التابع لمحافظة الدقهلية، بكفالة أمرت نيابة الدقهلية بإخالء سبيل رئيس التهرب الضري

إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق معه على خلفية تورطه في قضايا فساد، والتي أمرت بإخالء أثر  علىوذلك  مالية.

 سبيل المتهم بكفالة مالية.

https://www.madamasr.com/ar/2017/08/01/news/u/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D9%88-%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B7/
https://www.madamasr.com/ar/2017/08/01/news/u/%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85/
https://www.madamasr.com/ar/2017/08/01/news/u/%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85/
http://yanairgate.net/?p=108910
http://yanairgate.net/?p=108910
http://www.youm7.com/story/2017/8/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-22-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1/3349672
http://www.youm7.com/story/2017/8/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-22-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1/3349672
http://gate.ahram.org.eg/News/1558779.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1558779.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1558629.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1558629.aspx
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 (الوطن) الزيتون"خلية “بـ "الدستورية" تقضي بعدم قبول طعن متهم 

، بعدم قبول منازعة التنفيذ المقامة من محمد فهيم عبد الرازق عبد الوهابقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار 

ئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، في تقريرها، وأوصت هي حسين، الصادر ضده حكم باإلعدام في قضية خلية الزيتون.

بشأن منازعة التنفيذ بعدم قبول الدعوى، نظرا ألن الحكم الخاص باإلعدام لم يعتمد أو يصدق عليه من مكتب شؤون أمن الدولة، 

 وبالتالي ليس محال للتنفيذ.

 

 (بوابة يناير) آخرين 60لـ من مشجعي األهلي والزمالك.. والحبس مع إيقاف التنفيذ  02براءة 

 .آخرين 06لـ مشجع من جماهير الزمالك واألهلي والحبس مع إيقاف التنفيذ  20قضت محكمة جنح العامرية ثان، بخروج 

 

 (الشروق) مصدر أمني: ضبط عراقيين وإخواني بتهمة التحريض على العنف بالغربية

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي، بالتنسيق مع ضباط قطاع جهاز األمن الوطني، من القبض على عراقيين وإخواني يشتبه فى 

 نف وترويع حياة المواطنين، بحسب مسؤول أمني بمديرية أمن الغربية.تورطهم بارتكاب وقائع شغب وع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/2380796
http://www.elwatannews.com/news/details/2380796
http://yanairgate.net/?p=108903
http://yanairgate.net/?p=108903
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01082017&id=d20cdcd2-fe85-4700-b982-a08f4a4e27e4
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01082017&id=d20cdcd2-fe85-4700-b982-a08f4a4e27e4
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 المحور السادس

 تطورات المشهد العسكري

 

 )بوابة األخبار( بدء فعاليات التدريب البحري الجوى المشترك بين مصر واليونان

، فعاليات التدريب البحري الجوي المشترك، بين القوات البحرية والقوات الجوية لكل من مصر 2002 أغسطس 0بدأت، يوم الثالثاء 

".وحسب بيان المتحدث العسكري المصري، فإن التدريب بدأ بمشاركة وحدات من القوات 2002واليونان، والملقب بـ"ميدوزا 

ر السادات"، والفرقاطة طراز فريم "تحيا مصر"، والغواصة طراز الجوية والبحرية المصرية، تضم حاملة الطائرات الميسترال "أنو

ويستمر التدريب المشترك بين جيشي البلدين عدة أيام، على سواحل البحر المتوسط، ويشمل تنفيذ عديد من األنشطة،  (،30)

 .اطركة، لصقل مهارات القادة والضبمنها قيام الجانبين بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشت

 

 (مدى مصر) مليون دوالر سنوًيا 0.2المخابرات العامة تتعاقد مع شركة أمريكية للعالقات العامة بـ

تعاقدت المخابرات العامة المصرية مع شركة أمريكية جديدة مختصة في العالقات العامة، وذلك عقب أيام من فسخ تعاقدها 

ألف دوالر  000أبرمت تعاقدها الجديد مقابل « ADCO»أن شركة « بي آر ويك»، وقالت مجلة «فيبر شيندويك»السابق مع شركة 

ألف دوالر تكلفة سنوية، وذلك لقاء التسويق للعالقات االستراتيجية المصرية األمريكية  200ليون وبشكل ربع سنوي، بما يعني م

 أمام وسائل اإلعالم وأصحاب المصالح االقتصادية في الواليات المتحدة وفي وسائل التواصل االجتماعي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2518115/1/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2518115/1/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86.html
https://www.madamasr.com/ar/2017/08/01/news/u/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83/
https://www.madamasr.com/ar/2017/08/01/news/u/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83/
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 لسابعاالمحور 

 تطورات المشهد السيناوي

 

 )بوابة األهرام( والتحفظ على كمية من األسلحة بوسط سيناء شخصالمتحدث العسكري: القبض على 

ظ على والتحف متشددبوسط سيناء والقبض على فرد  مسلحةتدمير وكر تابع للعناصر البالجيش الثالث الميداني من  قامت قوات

كمية من األسلحة والذخائر وتفجير عبوة ناسفة كانت معدة الستهداف القوات على أحد محاور التحرك، فضًلا عن إحباط محاولة 

 عربات محملة بالوقود عبر أحد المسارب بوسط سيناء. 7تهريب 

http://gate.ahram.org.eg/News/1558859.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1558859.aspx

