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 األولالمحور 

 تطورات السياسة الخارجية

 

 شكري: على قطر االختيار بين حماية األمن القومي العربي أو االستمرار في تقويضه لصالح قوى خارجية

 )بوابة األهرام( 

أكد وزير الخارجية سامح شكري، في أول تصريح مباشر عن األزمة القطرية ، أن الكرة اآلن في الملعب القطري، وعليها االختيار بين 

ى خارجية، وذلك مع قرب انتهاء مهلة العشرة أيام الممنوحة الحفاظ على األمن القومي العربي أو االستمرار في تقويضه لصالح قو

 لقطر للرد على المطاَلب التي تقدمت بها مصر والسعودية واإلمارات والبحرين.

 

 

 رام()األهوزير الخارجية يتوجه إلى إثيوبيا الخميس للمشاركة في االجتماعات التمهيدية لقمة االتحاد األفريقي

يتوجه سامح شكري، وزير الخارجية، مساء الخميس، إلى العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا للمشاركة في االجتماعات التمهيدية للدورة 

 لقمة االتحاد األفريقي. 29العادية الـ 

 

 )الوطن( الحدود مع مصرتقيم منطقة عازلة على « حماس»

متر، بحيث  011فى قطاع غزة، أمس، أنها شرعت بإقامة منطقة عازلة على طول الحدود مع مصر، بعمق « حماس»أعلنت حركة 

طار إجراءات ضبط الحدود الجنوبية مع مصر، تصبح منطقة عسكرية مغلقة، وأوضحت فى بيان أن هذه الخطوة تأتى فى إ

كيلومترًا، إلى  02تشمل المرحلة األولى من هذه اإلجراءات تعبيد وتسوية الطريق على الشريط الحدودى الجنوبى بطول »وأضافت: 

للواء توفيق عن ا« حماس»ونقلت  «.جانب نشر منظومة مراقبة بالكاميرات وأبراج مراقبة، فضاًل عن تركيب شبكة إنارة كاملة

سياق نتائج الزيارة األخيرة للوفد األمنى لمصر »، قوله إن هذه اإلجراءات تأتى فى «غزة»أبونعيم، وكيل وزارة الداخلية فى 

 «.والتفاهمات التى تمت فى هذا اإلطار

 

 )مصرالعربية( هآرتس: دحالن في غزة.. أخيًرا أحالم مصر وإسرائيل تتحقق

التي يجري تنفيذها قريًبا، وتشمل وضع  ماراتيةإلأشاد المحلل اإلسرائيلي للشئون العربية "تسفي بارئيل" بالخطة المصرية ا

: ةسرائيليإلوقال الخبير في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" ا القيادي الفتحاوي السابق "محمد دحالن" رئيًسا لحكومة قطاع غزة.

تحت سيطرة حماس، وال تجردها من سالحها، ولكن وجود دحالن في غزة سوف يحقق أحالم تل  منألصحيح أّن الخطة تترك ا

 يب والقاهرة.أب

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1527762.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1527631.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/2258368
http://www.elwatannews.com/news/details/2258368
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%A9/1451888-%D9%87%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B3--%D8%AF%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9--%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A3%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82
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%A9/1451888-%D9%87%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B3--%D8%AF%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9--%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A3%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82
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 (20)عربي ساعة 22إجراءات مشددة ضد قطر خالل  4"األهرام": 

قالت صحيفة "األهرام العربي" إن دول الحصار "السعودية واإلمارات والبحرين ومصر" تتجه لتشديد حصارها على قطر بقرارات 

وزعمت "األهرام العربي"  .طرحت األسبوع الماضيساعة المقبلة بعد انتهاء مهلة تنفيذ قائمة المطالب التي  22جديدة خالل الـ 

أن القرارات الجديدة تشمل أربعة مجاالت رئيسية وهي المقاطعة االقتصادية وتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي 

 الدول. وتشكيل قاعدة عسكرية من الدول األربعة المحاصرة في البحرين باإلضافة إلى تجميد ودائع قطر الموجودة لدى هذه
 ولفتت الصحيفة إلى أن اإلجراء العسكري المتوقع اتخاذه يعد أول وجود عسكري مصري متقدم في منطقة الخليج العربي.

 

 )مصرالعربية( ديفيد بوتر: السيسي يعطي بيد ويأخذ باألخرى

عنوان مقال للكاتب ديفيد بوتر أورده مركز تشاتام هاوس البريطاني البحثي الذي يقع مقره  "يعطي بيد ويأخذ باألخرىالسيسي "

 بلندن.

 

 مصرالعربية() نيويورك تايمز: حل وحيد لألزمة الخليجية القطرية

القطرية الخليجية التي بدأت تؤثر بشدة على جهود  زمةألعن طريقة للخروج من ا مريكيةألكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" ا

على محاولة الوصول لحل لألزمة  جبارهمإللكل دول المنطقة  سلحةألمحاربة داعش ومواجهة إيران، تمّثلت في وقف بيع ا

 أسابيع. 3المستمرة منذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arabi21.com/story/1017400/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-4-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-72-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9
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%A9/1452026-%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%B7%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D9%8A%D8%A3%D8%AE%D8%B0-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89
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%A9/1452026-%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%B7%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D9%8A%D8%A3%D8%AE%D8%B0-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89
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%A9/1451775-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2--%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -الرئاسة المصرية: 

 (بوابة األهرام) السيسي وسلمان يؤكدان ضرورة مواجهة المخاطر والتحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة

تم خالل االتصال بحث  تلقى السيسى مساء األربعاء اتصاال هاتفيًا من سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية.

كما تم خالل االتصال مناقشة عدد من  .المجاالت أوجه التعاون الثنائى وسبل تدعيم العالقات المتميزة بين البلدين فى كافة

 القضايا ذات االهتمام المشترك.

 

 (المصري اليوم) بإنهاء إصالحات طريق الساحل الشمالى« الهيئة الهندسية»تكليفات رئاسية لـ

لكبارى فى اإلسكندرية إن السيسى كلف الهيئة الهندسية للقوات المسلحـــة باالنتهـــاء قال مصدر مسؤول بهيئة الطرق وا

من الطـــريق الساحلــى وإنهاء كل المشكــالت الخاصــة به ووضــع العالمــات اإلرشادية بأقصى سرعة، الفــتا إلى 

 أيام. 3أنه سينتهــى العمــل فى الدورانــات والعالمــات خــالل 

 

 -الحكومة المصرية: 

 (بوابة األهرام) إسماعيل يتواصل مع محافظ الدقهلية بـ"الفيديو كونفرانس"

 ،تواصل الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء عبر الفيديو كونفرانس

في إطار متابعته للمحافظين لالطمئنان على سير العمل التنفيذي في القطاعات المختلفة بنطاق المحافظات ونتائج 

 يونيو. 31 بـوالمشروعات التي يتم تنفيذها واالستعدادات لالحتفاالت 

 

 (بوابة األخبار) األحد..إسماعيل بإثيوبيا للمشاركة بالقمة األفريقية

والتي من المقرر انعقادها  .يوليو ألثيوبيا للمشاركة في قمة االتحاد األفريقي 2يتوجه  شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، األحد 

 اإلفريقي تحت عنوان "تسخير اإلمكانات السكانية واالستثمار في الشباب".لقمة االتحاد  29بأديس أبابا فعاليات الدورة الـ 

 

 (الشروق) رئيس الوزراء: مجلس المحافظين يبحث األسبوع المقبل االستفادة من األراضى المستردة

أكد شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، عزم الحكومة استكمال الجهود للبناء على ما تحقق فى مجال استعادة أراضى الدولة المتعدى 

عليها السيما فى ظل ما تمثله هذه الظاهرة من كونها أحد أهم التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى الوقت الراهن.. مشيرا 

 المحافظين سيستعرض األسبوع المقبل سبل االستفادة من األراضى المستردة. إلى أن مجلس

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1527780.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1527780.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1155144
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1155144
http://gate.ahram.org.eg/News/1527734.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1527734.aspx
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2504735/1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF..%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2504735/1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF..%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9.html
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28062017&id=ed9bea8c-f756-47f1-8824-d8d35170ebfc
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28062017&id=ed9bea8c-f756-47f1-8824-d8d35170ebfc
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 (المصري اليوم) انتشاره ظاهرة طبيعية«: قنديل البحر»وزير البيئة يكشف فوائد 

 ن التخاذ الحذر والحيطة أثناء التواجد على الشواطئ المتواجد بها قنديل البحر.دعا خالد فهمي، وزير البيئة، المصيفين المصريي

درسنا الظاهرة بسرعة وأول حاجة نزلنا وقولنا للناس إيه الظاهرة وأسبابها وقولنا إيه الطرق اللي نواجه بيها قناديل »وقال 

وائد اقتصادية ويستخدم كغذاء وأعالف وبعضها قنديل البحر تسبب في خسائر بقطاع السياحة، ولكن له ف»وواصل: «.البحر

 «.يستخرج منه صناعات دوائية

 

 -البرلمان المصري: 

 (الوطن) نائب يطالب بتشكيل قوات عربية للرد على استعانة قطر بتركيا وإيران

تشكيل قوة عربية مشتركة بين "مصر والسعودية واإلمارات والبحرين" كخطوة أولى للدفاع ، بضرورة طالب النائب محمد ماهر

عن الدول العربية والخليجية التي باتت الحرب فيها على األبواب بعد قيام أمير قطر بفتح قواعد عسكرية لتركيا التي لها أطماع 

 نطقة.في الخليج، وإيران التي تهدف إلي زعزعة االستقرار في دول الم

 

 (الوطن) عابد: عزل "تميم" ومحاكمته الحل الوحيد لعودة قطر إلى األمة العربية

وقال إن "الحل الوحيد لعودة قطر إلى  ،مير القطري تميم بن حمدأعرب النائب عالء عابد، عن أنه "ليس لديه أي ثقة في األ

صفوف األمة العربية والخليج العربي هو إزاحة تميم وعصابته من سدة الحكم وإحالته متلبسا بجرائمة المسجلة بفيديوهات 

 بالصوت والصورة كما عرضها المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد محمد المسماري، في عدد من المؤتمرات الصحفية".

 

 (الوطن) اطة لوزيري الصحة والزراعة بسبب تأخر التأمين الصحي على الفالحطلب إح

تقدم النائب عبدالمنعم شهاب بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجًها لوزيري الصحة والزراعة بشأن عدم تفعيل قانون 

 على الفالحين. التأمين الصحي

 

 (اليوم السابع) "دعم مصر": سنضع األجندة التشريعية لدور االنعقاد المقبل باجتماع الثالثاء

قال طاهر أبو زيد األمين العام الئتالف "دعم مصر"، إن اجتماع المكتب السياسى المقرر عقده الثالثاء المقبل، سيناقش وضع 

األجندة التشريعية لالئتالف خالل دور االنعقاد المقبل، والدفع بعدد من مشروعات القوانين التى ُتحدث طفرة فى الشارع 

 المواطن.المصرى، وخدمة 

 

 -منظمات المجتمع المدني: 

 (الشروق) يعقد مؤتمرا دوليا يناقش دور المؤسسات في مواجهة التطرف« قومي اإلنسان»

ان مؤتمًرا دولًيا لمناقشة دور ومسئوليات مؤسسات التوعية التعليمية واإلعالمية والثقافية ينظم المجلس القومي لحقوق اإلنس

وذكر بيان للمجلس أنه  والدينية في مواجهة التطرف وخطاب الحض على الكراهية واإلرهاب، يومي األحد واإلثنين القادمين.

الدول العربية واإلفريقية ووفود من دول أوروبا وأمريكا يشارك في المؤتمر وفود من مؤسسات وشبكات حقوق اإلنسان في 

 الالتينية وآسيا.

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1155132
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1155132
http://www.elwatannews.com/news/details/2256672
http://www.elwatannews.com/news/details/2256672
http://www.elwatannews.com/news/details/2256920
http://www.elwatannews.com/news/details/2256920
http://www.elwatannews.com/news/details/2257672
http://www.elwatannews.com/news/details/2257672
http://www.youm7.com/story/2017/6/28/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1/3302823
http://www.youm7.com/story/2017/6/28/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1/3302823
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28062017&id=231d2b98-ae96-49aa-9c0d-97fbc6b60127
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28062017&id=231d2b98-ae96-49aa-9c0d-97fbc6b60127
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 -توك شو: 

 (اليوم السابع) وحيد حامد: جمال عبدالناصر كان عضًوا بالحزب الشيوعى واسمه الحركى "موريس"

يوليو كانوا أعضاًء فى جماعة اإلخوان المسلمين، كما أن  23قال الكاتب وحيد حامد، إن أغلب أعضاء وقيادات مجلس قيادة ثورة 

قبل انضمامه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، تنقل بين األحزاب، وكان عضًوا بالحزب الشيوعى واسمه الحركى "موريس" 

 للجماعة.

 

 (اليوم السابع) على جمعة: اسم قطر نسبة إلى إمام الخوارج.. ومن قاتلهم أصله إماراتى

قال على جمعة عضو هيئة كبار العلماء، إن اسم إمارة قطر يرجع إلمام الخوارج األزارقة قطرى بن الفجاءة، وأكد خالل إجابته 

 رقة ونزل إلى قطر هارًبا من العراق، وعاش الخوارج فى قطر.على أحد أسئلة طالبه، إن قطرى بن الفجاءة كان إمام الخوارج األزا

وتابع، الملفت أن المهلب ابن صفرة الذى قاتل الخوارج كان من اإلمارات؛ حاجة غريبة كأنها جينات تتوارث والتاريخ يعيد نفسه، 

 وآل الثانى يرجع أصلهم إلى إمام الخوارج.

 

 -سوشيال ميديا: 

 (الشروق) «تويتر»المصريين على حديث « قنديل البحر»

بعد ظهور قنديل البحر على سواحل البحر المتوسط بكثرة خالل األيام الماضية وتكدير صفو المصطفين في عيد الفطر المبارك، 

التعليقات لم تخل من الطرفة على الظاهرة التي  .«تويتر»صار الحيوان البحري حديث المصريين على موقع التواصل االجماعي 

 .سعيد إلى الساحل الشمالي الغربيتحدث ألول مرة، وفًقا لوزارة البيئة، وامتدت من العريش وبور

 

 (الشروق) األقسام أقضيه في سيارات الترحيالت وحجز لنقيب المحامين: عيد سعيد ليس كالذي طارق حسين

ابة، للمرة الثانية رسالة إلى نقيب المحامين سامح عاشور وأعضاء مجلس النق« تيتو»وجه المحامى طارق حسين، المعروف باسم 

أتمنى لكم عيدا سعيدا ليس كالذى أقضيه معذب بين سيارات الترحيالت وحجز األقسام وحبس خانات »خالل أسبوع، قائال: 

المحاكم، والذى لم أشهد فيه أحدا من أهلى أو أحبائى إال لدقيقة واحدة فقط هى كل المدة التى سمحوا ألخى الصغير للبقاء فيها 

 «.نتهى هذا الكابوس؟معى.. متى سي

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2017/6/29/%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%89/3302957
http://www.youm7.com/story/2017/6/29/%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%89/3302957
http://www.youm7.com/story/2017/6/28/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%88%D9%85%D9%86/3302706
http://www.youm7.com/story/2017/6/28/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%88%D9%85%D9%86/3302706
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28062017&id=259e1b22-f7d0-4573-a2d2-2d9925e88f94
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28062017&id=259e1b22-f7d0-4573-a2d2-2d9925e88f94
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28062017&id=7dc1ab38-c8e3-4b82-be75-7a10328d264c
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28062017&id=7dc1ab38-c8e3-4b82-be75-7a10328d264c
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 الثالثالمحور 

 المصري االقتصاديتطورات المشهد 

 (لسابعاليوم ا) قرًشا 2122جنيه.. واليورو بـ 01.03الدوالر يسجل 

استقر سعر صرف الدوالر األمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم الخميس، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدوالر األمريكى أمام الجنيه 

 للبيع. 21.2229جنيه للشراء و 21.4400جنيه للبيع، وسجل اليورو األوروبى  01.0392جنيه للشراء و 01.1411المصرى، 

 

 (اليوم السابع) لدعم صناعة اإللكترونيات وإنشاء مجمعين صناعيينمليون جنيه  360ايتيدا: 

 360عة تكنولوجيا المعلومات، إن الهيئة تدعم مبادرة اإللكترونيات بنحو قالت أسماء حسنى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صنا

مليون جنيه، حيث سيتم إنشاء مجمعين صناعيتين فى المناطق التكنولوجية بالسادات وبنى سويف بالتعاون مع شركة 

 سيليكون واحة.

 

 (اليوم السابع) القابضة الكيماوية توقف مناقصة شراء طاحونتى فحم لـ"القومية لألسمنت"

فاع ام الغاز، واالرتكشف مصدر بقطاع األعمال العام أن خسائر الشركة القومية لألسمنت، ستتضاعف نتيجة االستمرار فى استخد

وأضاف المصدر أن إنقاذ الشركة القومية لألسمنت يتمثل فى شراء طاحونتى فحم الستخدامها، بحلته .المتوقع فى أسعار المازوت

وكشف المصدر أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية قررت إيقاف  .من تكلفة األسمنت %41من الغاز الطبيعى مما سيقلل نحو 

 اء طاحونتى الفحم ألجل غير مسمى، بعد إعالن الشركة عن طرح مناقصة عالمية لذلك.مناقصة شر

 

 (بوابة األهرام) مليار جنيه بختام تعامالت جلسة يوم األربعاء 0.1البورصة تربح 

يوم األربعاء، ليغلق عند مستوى ار جنيه، فى ختام تعامالت جلسة ملي 0.1ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 

 مليار جنيه، وسط ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات باستثناء المؤشر الرئيسى. 693.464

 

 (بوابة األهرام) المال يؤكد االلتزام بتنفيذ خطط زيادة إنتاج مصر من البترول والغاز

أكد المهندس طارق المال، وزير البترول والثروة المعدنية، على االلتزام الكامل بتنفيذ خطط زيادة إنتاج مصر من الثروة البترولية 

سيناء والغاز الطبيعي من المشروعات الجديدة، وكذلك من الحقول القديمة والمتقادمة في المناطق البترولية كشبه جزيرة 

 باستخدام التقنيات الحديثة في اإلنتاج.

 

 (بوابة األهرام) المصيلحي: رفع أسعار السكر والزيت لمنع السوق السوداء

سكر والزيت جنيهين من الشهر قال علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الهدف من قرار رفع وتحريك سعر ال

جنيًها  02جنيًها بدًلا من  04جراًما إلى  121جنيهات، والزيت  1جنيهات بدًلا من  01المقبل فى المقررات التموينية، ليصل السكر إلى 

ذا القرار هو وأوضح الوزير، أن األسعار الجديدة للزيت والسكر هي سعر التكلفة بدون هامش ربح، والهدف من ه هو الصالح العام.

 توحيد السعر فى التموين والحر لمنع التالعب، ومنع السوق السوداء فى السلعتين .

http://www.youm7.com/story/2017/6/29/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-18-13-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%802055-%D9%82%D8%B1%D8%B4%D9%8B%D8%A7/3303130
http://www.youm7.com/story/2017/6/29/%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%AF%D8%A7-361-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86/3302541
http://www.youm7.com/story/2017/6/29/%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%AF%D8%A7-361-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86/3302541
http://www.youm7.com/story/2017/6/29/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%89-%D9%81%D8%AD%D9%85-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA/3302764
http://www.youm7.com/story/2017/6/29/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%89-%D9%81%D8%AD%D9%85-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA/3302764
http://gate.ahram.org.eg/News/1527706.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1527706.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1527508.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1527508.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1527645.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1527645.aspx
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 (اليوم السابع) جنيه خالل يوليو 06.2وزير المالية لـ"اليوم السابع": سعر الدوالر الجمركى 

يوليو  0جنيه طوال شهر يوليو القادم، وبدًءا من  06.2قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إنه تقرر تثبيت سعر الدوالر الجمركى عند 

 ، ولمدة شهر كامل.2102

 

 (بوابة األخبار) فريقي للتصديرمليون دوالر من اإل 211بنك مصر يقترض 

مليون دوالر لصالحه  211وقع محمد األتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر ، ثانى أكبر بنك حكومى فى مصر ، اتفاقية قرض بمبلغ 

 للتصدير واالستيراد ) افريكسم بنك ( . رئيس مجلس إدارة البنك اإلفريقي –مع الدكتور بينيدكت أوراما 

 

 (بوابة األخبار) هشام طلعت مصطفى يعود إلدارة شركاته من جديد

سنوات  9عينت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، هشام طلعت مصطفى رئيسًا تنفيذيًا وعضوًا منتدبًا للشركة، بعد غياب 

 عن رئاستها.

 

 (بوابة األخبار) مليون دوالر 31التجارة والصناعة:إبرام تعاقدات وإتاحة فرص تصديرية بقيمة 

كشف أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء جهاز التمثيل التجاري والمكاتب التجارية 

مليون دوالر لعدد  31اهمة الجهاز في إبرام تعاقدات وإتاحة فرص تصديرية بقيمة في الخارج خالل شهر مايو الماضي عن مس

 من أسواق الدول العربية واألجنبية.

 

 (الشروق) جنيهات 2بـ 92بدء تطبيق زيادة أسعار الوقود منذ الثامنة صباحا.. وبنزين 

جنيهات  2ليبلغ سعره  92قال المهندس طارق المال، وزير البترول، إن الحكومة قررت زيادة أسعار الوقود؛ حيث زاد سعر لتر بنزين 

جنيه بدًلا من  3.62جنيه، ولتر السوالر ليبلغ  2.32جنيه بدًلا من  3.62ليصل  11، وارتفع سعر لتر بنزين جنيه 3.21بدًلا من 

 جنيه. 2قرًشا إلى  061جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من  2.32

 

 (الشروق) أشهر 3مليار جنيه مكاسب البورصة خالل  31.6

مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوق ألسهم  31.6حققت البورصة المصرية خالل الربع الثاني من العام الجاري مكاسب بلغت نحو 

 .%2.9لربع السابق له بارتفاع بلغت نسبته مليار جنيه خالل ا 624.1مليار جنيه مقابل  693.4الشركات المقيدة بالبورصة 

 

 (الشروق) يعدل مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل« المركزي»

وأشار  .للدخل الشهرى لشريحتي محدوى ومتوسطى الدخل ضمن مبادرة التمويل العقارى قرر البنك المركزي رفع الحد األقصى

البنك فى بيان له إلى أن مجلس ادارته وافق في اجتماعه األخير على رفع الحد األقصى للدخل الشهرى لمحدوى الدخل والتي 

األقصى للدخل الشهري لشريحة متوسطى الدخل جنيه ، كما تم رفع الحد  0411جنيه مقابل  2011إلى  %2تتمتع بسعر فائدة 

 آالف جنيه لألسرة. 01آالف جنيه و  1ألف جنيه لألسرة مقابل  04آالف جنيه لألعزب و  01لتصبح 

http://www.youm7.com/story/2017/6/28/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%89-16-5/3302908
http://www.youm7.com/story/2017/6/28/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%89-16-5/3302908
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2504585/1/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%B6-200-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2504585/1/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%B6-200-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2504573/1/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D9%84%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2504573/1/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D9%84%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2504486/1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A5%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2504486/1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A5%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-.html
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29062017&id=7e0a5e85-17ae-4825-9851-3b12c2a59949
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29062017&id=7e0a5e85-17ae-4825-9851-3b12c2a59949
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29062017&id=ef85ce23-8cbf-49e8-af28-1d6684922eef
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29062017&id=ef85ce23-8cbf-49e8-af28-1d6684922eef
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28062017&id=a2c07f30-ae2d-47b1-8c53-7fc7b5f9a8ad
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28062017&id=a2c07f30-ae2d-47b1-8c53-7fc7b5f9a8ad
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 الرابعالمحور 

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األخبار األمنية: 

 (الشروق) مجهولون يسطون على سيارة رئيس محكمة ويسرقون أمواله

 أكتوبر. 6اقتحم مجهولون صالة بيع سيارات واستولو على مبلغ مالى كبير من رئيس محكمة جنايات بمنطقة 

 

 (الشروق) واألباتشى تكثف طلعاتها على سيناء يونيو.. 31وزير الداخلية يراجع تأمين ذكرى 

ة، الستعراض عقد وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار اجتماعا مع عدد من مساعدى أول ومساعدى الوزير والقيادات األمني

يونيو، معربا عن تقديره للجهود التى يبذلونها فى  31محاور الخطة األمنية الشاملة التى أعدتها الوزارة لتأمين احتفاالت ذكرى 

 سبيل الدفاع عن أبناء الوطن وتوفير األمن لمجتمعهم.

 

 (الشروق) شغب داخل قسم شرطة الدخيلة بسبب وفاة سجين

المصحوبة بالفوضى، فى ساعة  اإلسكندرية، حالة من االرتباك  شهدت، حجرة االحتجاز المؤقت داخل قسم شرطة الدخيلة، غرب

متأخرة من مساء الثالثاء؛ حيث أضرم محتجزون على ذمة قضايا، النيران فى متعلقاتهم الشخصية البطاطين؛ إثر وفاة أحدهم 

 عاما. ٠٤، «جابر. ب»ويدعى 

 

 -محاكم ونيابات: 

 (بوابة األخبارمحمد مرسي )يوليو.. نظر دعوى جديدة لسحب النايشين واألوسمة من  ٥

يوليو لنظر دعوى جديدة مقامه من المحامى أشرف فرحات لسحب النايشين  ٥حددت محكمة القاهرة لألمور المستعجلة، جلسة 

 محمد مرسي وذلك بعد صدور أحكام ضده في التخابر مع دول أجنبية والتي ُتعتبر بمثابة خيانة للدولة. لـواألوسمة الممنوحة 

 

 (بوابة األخبار) لتطاوله على القوات المسلحة« عمرو واكد»بالغ للمدعي العام العسكري ضد 

 امقوقال صبري  سمير صبري المحامي، ببالغ عاجل للمدعي العام العسكري ضد عمرو واكد لتطاوله على القوات المسلحة. تقدم 

بالمشاركة في إعداد فيديو بالتحريض ضد الجيش المصري ، وجاء بمحتوى الفيديو قيامهم بالسخرية على الجيش وأنه ينتج 

، وذلك على إثر ”خير بياعين األرض”يت، وقبل ذلك شن واكد، هجوما شرسا على الجيش المصري، واصفا إياه بـالكحك والبسكو

 إقرار مجلس النواب المصري اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية" .   

 

 (اليوم السابع) ألف جنيه 211إخالء سبيل رجل األعمال المتهم فى قضية رشوة بالغردقة بكفالة 

قررت محكمة جنايات البحر األحمر، إخالء سبيل رجل األعمال " محمد . س. ع " المتهم فى قضية الرشوة الشهيرة بالغردقة وأخر 

 ألف جنية لكال منهم . 211الية وهندسية بكفالة مالية قدرها صاحب شركة استشارات م

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28062017&id=07444798-d7ae-49da-beae-36100e03943e
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28062017&id=07444798-d7ae-49da-beae-36100e03943e
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28062017&id=f50a7a12-8c14-41b9-96fc-81cde7d57713
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28062017&id=f50a7a12-8c14-41b9-96fc-81cde7d57713
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28062017&id=f7a5c4f3-1962-455f-8d81-06c6a8cb69ea
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28062017&id=f7a5c4f3-1962-455f-8d81-06c6a8cb69ea
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2504571/1/%D9%A5-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88..-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2504571/1/%D9%A5-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88..-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2504518/1/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%C2%AB%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%AF%C2%BB-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2504518/1/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%C2%AB%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%AF%C2%BB-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84.html
http://www.youm7.com/story/2017/6/29/%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A9/3303035
http://www.youm7.com/story/2017/6/29/%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A9/3303035
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 (الشروق) إلى السعودية« تيران وصنافير»خالد علي يقيم دعوى أمام القضاء اإلداري لوقف تسليم 

أقام المحامي خالد علي، طعنا جديدا امام محكمة القضاء اإلداري يطالب فيه بوقف اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة 

العربية السعودية بعد تصديق السيسي عليها طالب بوقف تنفيذ القرارات السلبية لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس 

 ارجية والداخلية باالمتناع عن إصدار قرار بوقف أى عمل أو إجراء من إجراءات أو أعمال تسليممجلس النواب ووزراء الدفاع والخ

 .جزيرتى تيران وصنافير للسعودية

 

 (المصري اليوم)لمعرفة سبب عدم التصالح مع سليمان « استرداد األموال»تخاطب « الجنايات»

، المتهم فيها الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير اإلسكان األسبق، ورجل «الحزام األخضر»أجلت محكمة جنايات القاهرة، قضية 

من مسؤولي هيئة  ٣األعمال سمير زكى عبدالقوي، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية لالستصالح والتعمير، و

وخاطبت  أكتوبر المقبل. 23مليون جنيه، لـ ٨٢رانية الجديدة، بالتربح واإلضرار العمدي بالمال العام، بقيمة المجتمعات العم

المحكمة اللجنة القومية السترداد األموال عن سبب عدم الفصل في طلب التصالح بين إبراهيم سليمان والدولة واإلفادة بأسباب 

 .ماليين دوالر على ذمة القضية 4غ مبلالتاخير في طلب التصالح، رغم سداد المتهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28062017&id=5d13300f-9389-40bf-a58d-9c44e5cfe239
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28062017&id=5d13300f-9389-40bf-a58d-9c44e5cfe239
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1154869
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1154869
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 الخامسالمحور 

 تطورات المشهد العسكري

 

 )بوابة األهرام( القوات المسلحة تنعى قائد المنطقة الشمالية العسكرية الذى توفى إثر حادث سير

 اللواء محمد لطفى، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والذى توفى إثر حادث سير بمنطقة وادى النطرون.نعت القوات المسلحة، 
كان اللواء أركان حرب محمد لطفى يوسف قائد المنطقة الشمالية العسكرية، فد توفي مساء اليوم وأصيب السائق والحارس إثر 

 تجاه اإلسكندرية بالطريق الصحراوى القاهرة االسكندرية.ا 032انقالب السيارة التى كانوا يستقلونها بالكيلو 

 

 )اليوم السابع( جنازة عسكرية لقائد المنطقة الشمالية بمسجد المشير

حرب محمد لطفى، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، الذى توفى  تقام ظهر الخميس، جنازة عسكرية بمسجد المشير، للواء أركان

وتولى اللواء محمد لطفى، قيادة المنطقة الشمالية، فى  اإلسكندرية" الصحراوى. -إثر حادث انقالب سيارته بطريق "القاهرة 

 ، وعرف عنه انضباطه العسكرى، وقربه من الضباط والجنود.٨٤٠٢بداية عام 

 

 )بوابة األخبار( يطر على حريق ضخم بحوض الصيادين بالغردقةالقوات البحرية تس

حريق  وتم السيطرة على أكثر من .تمكنت القوات البحرية من السيطرة على حريق مركب سياحي، بحوض الصيادين بالغردقة

 متر . 31اندلع في عدد من المراكب الصغيرة المملوكة للصيادين، وقد التهمت النيران جميع أجزاء المركب الذي يبلغ طوله 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1527785.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1527785.aspx
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