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 المحور األول

 تطورات السياسية الخارجية

 

 )موقع وزارة الخارجية المصرية( وزير الخارجية يلتقي مع رئيس وزراء لبنان في مستهل زيارته إلى بيروت

بيروت مع السيد تمام سالم رئيس وزراء لبنان، حيث تناول اللقاء  سامح شكري وزير الخارجية في اليوم األول من زيارته إلىالتقى 

كافة الجوانب المتعلقة بالعالقات الثنائية المصرية اللبنانية وتطورات األوضاع السياسة الداخلية في لبنان وسبل تجاوز أزمة 

 الفراغ الرئاسي القائمة.

 

 )موقع وزارة الخارجية المصرية( للبنانيوزير الخارجية يلتقي السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب ا

سامح شكري وزير الخارجية التقى خالل اليوم األول  ارة الخارجية، باني باسم وزصرح المستشار احمد أبو زيد المتحدث الرسم

لزيارته لبيروت مع السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، حيث تركز اللقاء على تناول الوضع السياسي الداخلي في لبنان 

ن القوى السياسية المختلفة، بما في ذلك والجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى التوافق السياسي المطلوب بي

 الجهود التي يقوم بها رئيس مجلس النواب والحوار الوطني الذي يرعاه في هذا الصدد.

 

 )اليوم السابع( العماد ميشال سليمان لبحث الوضع األمنى بلبنان يلتقيسامح شكرى  اليوم.

ال العماد ميش سيلتقيقال بشارة خير اهلل، مستشار رئيس لبنان السابق العماد ميشال سليمان، إن وزير الخارجية سامح شكرى 

، أن الحديث سيدور حول الوضع األمنى فى لبنان ودور مصر فى وأكد "خير اهلل" .سليمان، اليوم، األربعاء، فى إطار زيارته للبنان

 المساهمة لدعم لبنان والعديد من الموضوعات المشتركة، مؤكدا أن العماد ميشال سليمان يتمتع بعالقات جيدة مع مصر.

 

 )اليوم السابع( يستضيف القيادات السياسية اللبنانية فى لقاء موسع خالل زيارته لبيروت شكرى

يوم، الثالثاء، دين زايد، خالل عشاء عمل، مساء كرى، والسفير المصرى فى بيروت د.محمد بدر الاستضاف وزير الخارجية سامح ش

الرموز السياسية اللبنانية وممثلوهم من مختلف المكونات والتوجهات، ويأتى اللقاء فى إطار الزيارة التى يقوم بها سامح شكرى 

 لبنان. المجتمع بين مصر وكل مكونات وزير الخارجية إلى بيروت، وانطالقا من خصوصية العالقات

 

 )موقع وزارة الخارجية المصرية( وزيرة التعاون الدولي تلتقي سفراء مصر الجدد بالخارج

في إطار اللقاءات التي وجه سامح شكري وزير الخارجية بقيام معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية بتنظيمها لسفراء   

اون سحر نصر وزيرة التع د. 6172أغسطس  71مصر الجدد المقرر توليهم مناصبهم بالخارج خالل هذا العام، التقت بعد ظهر يوم 

 الدولي بالسفراء الجدد بمقر وزارة الخارجية.

 

 

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=53480a3f-053b-4142-bd00-5fb1b682be39
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=53480a3f-053b-4142-bd00-5fb1b682be39
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=84ad469c-a0f7-46d0-b545-1c930c3fe356
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=84ad469c-a0f7-46d0-b545-1c930c3fe356
https://www.youm7.com/story/2016/8/17/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%89/2846076
https://www.youm7.com/story/2016/8/17/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%89/2846076
https://www.youm7.com/story/2016/8/16/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87/2845712
https://www.youm7.com/story/2016/8/16/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87/2845712
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=9add1254-2cbb-4abf-acdd-f6f9e5c783a0
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=9add1254-2cbb-4abf-acdd-f6f9e5c783a0
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 )الشروق( شيخ األزهر يلتقي سفراء مصر الجدد بالخارج

األزهر، االثنين، سفراء مصر الجدد بالخارج، والمقرر توليهم مناصبهم خالل  استقبل شيخ األزهر، د. أحمد الطيب، بمقر مشيخة

ويأتي هذا اللقاء الذي نظمه معهد الدراسات الدبلوماسية بناء على توجيهات سامح شكري وزير الخارجية، بأن يتم ى.هذا العام

 بهدف العمل على تحقيق المصلحة الوطنية. التنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة لدعم التحرك الدبلوماسي المصري في الخارج،

 

 )بوابة األهرام( وموقف مصر بمجلس األمن "مشرف" اليمن.السيسي ُيساند الشرعية في رئيس وزراء اليمن: 

اء على المستوى العربي أو السيسي تخوض حاليا عمال كبيرا سو أن مصر بقيادة أكد رئيس وزراء اليمن أحمد عبيد بن دغر

وأوضح بن دغر أن مصر واليمن على موقف سياسي واحد من األزمة اليمنية موضحا أن مصر دعمت الشرعية، واستعادت ةالدولي

 الدولة كما ساهمت في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية مساهمة كبيرة وفعالة.

 

 )اليوم السابع( ويجب أن يرتفع صوت الحقببسالة.ير خارجية لبنان: جيش مصر واجه اإلرهاب وز

أكد وزير الخارجية اللبنانى، جبران باسيل، على أن من مصلحة لبنان االستراتيجية استعادة مصر لدورها الريادى فى المنطقة، 

وأضاف وزير الخارجية اللبنانى خالل مؤتمر صحفى ة.ستفادة من تجربة القاهرة وشعبها في مواجهة اإلرهابمضيًفا: نتطلع لال

مشترك مع نظيره المصرى سامح شكرى، وبثه التليفزيون على الهواء مباشرة من لبنان، أن مصر عانت من اإلرهاب، ولكن جيشها 

بالده لكل أشكال اإلرهاب، ويجب أن يرتفع صوت الحق واالعتدال فوق الباسل، ومجتمعه الرافض له واجهه بقوة، مؤكًدا رفض 

 صوت التطرف واإلرهاب.

 

 )اليوم السابع( "بلومبرج": مصر لن تستفيد من قرض صندوق النقد إذ لم تطبق إصالحات

" األمريكية إنه يجب أن تكون هناك إصالحات حقيقية إذا كانت القيادة المصرية ترغب فى أن تستفيد من قالت وكالة "بلومبرج

 قرض صندوق النقد الدولى وفى إحداث تغيير ملموس هذه المرة.

 

 )اليوم السابع( مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء اإلسرائيلى لن يزور مصر خالل سبتمبر

أصدر مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلى بنيامين نتنياهو بيانا، اليوم الثالثاء، أكد فيه أن نتنياهو ال ينوى زيارة مصر أو مدينة 

وذكرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أن سبب إصدر البيان هو ما تردد فى اإلعالم العربى من  .اإلسكندرية خالل شهر سبتمبر المقبل

 أنباء حول زيارة قريبة سيقوم بها نتنياهو لمدينة اإلسكندرية وافتتاح معبد يهودى بها بعد ترميمه.

 

 )مصرالعربية( سياسي فلسطيني: تصالح فتح وحماس بيد القاهرة

قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أسعد أبو شرخ إن القاهرة على الرغم من مرور سنوات من اتفاقية السالم مع 

ع على كافة الصعد، في حين أن دول عربية تتهافت على التطبيع مع االحتالل، وهذا يعد معول إسرائيل، إال أنها ترفض التطبي

وشدد أبو شرخ أنه بدون تدخل مصري في ملف المصالحة الفلسطينية فلن يكون  .هدم للقضية الفلسطينية وطعنه لألمة كلها

 هناك نجاح إلنهاء االنقسام، ولن تستعاد الحقوق الفلسطينية.

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16082016&id=d8cd1902-64b0-4dca-8142-fbd040640144
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16082016&id=d8cd1902-64b0-4dca-8142-fbd040640144
http://gate.ahram.org.eg/News/1188499.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1188499.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/8/16/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9/2845006
https://www.youm7.com/story/2016/8/16/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9/2845006
https://www.youm7.com/story/2016/8/16/-%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A5%D8%B0-%D9%84%D9%85/2845528
https://www.youm7.com/story/2016/8/16/-%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A5%D8%B0-%D9%84%D9%85/2845528
https://www.youm7.com/story/2016/8/16/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1/2844821
https://www.youm7.com/story/2016/8/16/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1/2844821
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/1210583-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/1210583-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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 الثانيالمحور 

 تطورات السياسة الداخلية

 الرئاسة المصرية:

   )بوابة األخبار( مستشار بهيئة قضايا الدولة ٧٩٩السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بترقية 

مستشار لقضايا الدولة لدرجات وظيفية قضائية مختلفة،  ٧٩٩بترقيه  ٦١٠٣لسنه  ٦٥٣السيسي القرار الجمهوري رقم  أصدر

وذلك بعد موافقة المجلس األعلى، لقضايا الدولة برئاسة المستشار على سكر وترقيتهم استنادا لعنصر للكفاءة وتقارير 

 التفتيش القضائي.

 

 الحكومة المصرية:

 )بوابة األهرام( تقبل نظيره اليمني بمجلس الوزراءإسماعيل يس

استقباله المهندس شريف إسماعيل  وصل رئيس الوزراء اليمنى، الدكتور أحمد عبيد بن دغر إلى مقر مجلس الوزراء، وكان فى

وتأتى هذه المباحثات في إطار مناقشة كافة تطورات  ئية بين الجانبينرئيس الوزراء، وذلك لبدء انعقاد جلسة مباحثات ثنا

 األوضاع في الجمهورية اليمنية والعالقات الثنائية بين البلدين.

 

 )األهرام( التموين والصناعة بإقامة معارض للمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة إسماعيل يكلف وزيرى

تجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، باقامة كلف المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كل من وزيرى التموين وال

معارض للمستلزمات المدرسية بالعاصمة والمحافظات، وتوفيرها باالسعار والكميات المناسبة، وذلك بمناسبة قرب حلول العام 

 الحتياجات المواطنين من تلك المستلزمات. الجديد، وتلبيةالدراسى 

 

 )األهرام( على محدودى الدخل سلبيقرارات يكون لها تأثير  لن نتخذ أى الوزراء:رئيس 

ة ا حريصشدد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة تعمل بمنتهى الشفافية دون أن تخفى شيئًا، وأنه

على التصدى للفساد ولن تحيد عن تنفيذ اإلصالحات المطلوبة، وإتخاذ القرارات التى تحقق المصلحة العامة للمواطنين. وأكد أن 

 تقوم الحكومة الحالية على تنفيذه كما عملت على ذلك الحكومة السابقة. %711البرنامج المقدم لصندوق النقد الدولى مصرى 

 

 )اليوم السابع( ع شركة بنشمارك التعاون المشترك فى قطاع الكهرباءرئيس الوزراء يبحث م

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية قطاع الكهرباء والطاقة كركيزة أساسية لتحقيق التنمية 

إلى أن الحكومة تولى اهتماما كبيرًا باإلسراع فى إتمام المشروعات فى مجال الكهرباء، وبخاصة  الشاملة فى مختلف المجاالت، مشيرًا

فى محافظات الصعيد، والتوسع فى استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والتركيز على المكون المحلى فى تلك 

 المشروعات.
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 )األهرام( تتولى منظومة بطاقات التموين« الحربياإلنتاج »

على انتقال مسئولية منظومة بطاقات التموين الذكية وبطاقات الخبز  الحربيتم االتفاق بين وزارات التموين والتخطيط واإلنتاج 

من وزارة التخطيط إلى اإلنتاج الحربي، لسرعة استخراج البطاقات التموينية الجديدة وبدل الفاقد والتالف وبطاقات الفصل 

 البقالين الجدد.االجتماعى وتجويد العمل بالمنظومة، ورفع كفاءتها وتوفير الماكينات الخاصة بالمخابز و

 

 )بوابة األخبار( شاكر: رفع سعر الكهرباء ال يعني إلغاء الدعم

أكد وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر أن ما حدث من إعادة تسعير شرائح الكهرباء يعد بداية لرفع الدعم من الموازنة العامة 

سنوات، موضًحا أن ذلك ليس معناه رفع الدعم عن المواطنين، وإنما رفع السعر على المواطنين القادرين، بينما  1للدولة، خالل 

 يكون سعر الكهرباء بسعر أقل للمواطنين الفقراء وغير القادرين.

 

 )الشروق( حدا أقصى لضريبة القيمة المضافة %71مصادر حكومية ترجح االتفاق مع البرلمان على 

وشهدت  .حدا أقصى لضريبة القيمة المضافة %71رجحت مصادر حكومية، توصل وزارة المالية إلى اتفاق مع البرلمان على نسبة 

ه تقدمت ب الذين المالية ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إذ تضمن مشروع قانون الضريبة الفترة الماضية اختالفا بي

 حدا أقصى. %76بـ حدا أقصى للضريبة، بينما طالبت لجنة الخطة  %71المالية 

 

 )الشروق( «القيمة المضافة»فى « المصريين األحرار»الحكومة تستمع لرؤية 

توجه وفد من حزب المصريين األحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، مساء أمس، إلى مقر مجلس الوزراء تلبية لدعوة المهندس 

 لالستماع لرؤية الحكومة بشأن مشروع قانون القيمة المضافة. شريف إسماعيل رئيس الوزراء،

 

 البرلمان المصري

 )اليوم السابع( "أمانة البرلمان" تفعل التشويش داخل قاعة الجلسات النواب.بسبب تليفونات 

تور على عبد العال رئيس البرلمان، قال المستشار أحمد سعد الدين، األمين العام لمجلس النواب، إنه تم االستجابة لمطالبة الدك

 بتفعيل التشويش داخل قاعة المجلس، نتيجة استخدام عدد من النواب للهواتف المحمولة خالل الجلسات العامة.

 

 )الشروق( بالبرلمان يعلن انسحابه من اللجنة« حقوق اإلنسان»وكيل 

دي أنا عن»أعلن النائب البرلماني عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق اإلنسان بمجلس النواب، انسحابه من عضوية اللجنة، قائًلا: 

أنور السادات، رئيس اللجنة،  ، أنه كثيًرا ما طلب من النائب محمد«مخاليف»وأضاف  «ز أشتغل، وهما كرهوني في اللجنةطاقة وعاو

طلبت منه عدم السفر إلى سويسرا، ولكني فوجئت »وتابع:  .بضرورة تحسين العالقات بينهما، وتطوير وتوسيع عمل اللجنة

بالسفر إلى الخارج، ومقابلة السفراء األجانب؛ نتيجة لعالقاته « السادات»، الفًتا إلى اهتمام «بسفره مع عدد من أعضاء اللجنة

 ارجية.الخ
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https://www.youm7.com/story/2016/8/16/%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%8A%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA/2845081
https://www.youm7.com/story/2016/8/16/%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%8A%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA/2845081
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17082016&id=41253c26-4ba7-4449-8182-9c614a9f416e
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 األحزاب المصرية:

 )الشروق( بالبرلمان 7لم يؤسس الحزب وإال كنا رقم « السيسي«: »مستقبل وطن»

السيسي، قائًلا: "إذا كنا نحن  س الحزب على يدوطن، ما تردد عن تأسي نفى المهندس محمد الضبع، المتحدث باسم حزب مستقبل

بالبرلمان، ولماذا نهاجم الحكومة في الموضوعات التي تستحق المعارضة؟ كمواجهة سعر الدوالر،  7الحزب الوطني، فلماذا لسنا رقم 

 وحل أزمة األمطار".

 

 )المصري اليوم( ويجب مناقشة قضايا المواطنين إيجابيات.العنف لم يحقق أي «: مصر القوية»

األمين العام لحزب مصر القوية، إن الحزب يسعى بكل قوة لفتح المجال العام، موضًحا أن الحزب يلتزم السلمية  فوزي،قال أحمد 

وأضاف أن يجب على األحزاب السياسية العمل على مناقشة القضايا التي تمس إيجابيات حيث أن العنف عبر التاريخ لم يحقق أي 

 .لمصري البسيط والعمل بشكل جماعيالمواطن ا

 التصريحات:

 )مصرالعربية( مليون يورو وتطالبنا بالتقشف 111زياد العليمي: الدولة اشترت طائرات بـ 

قسمة  وقال ان مليون يورو 111أكس" بـ 1"فالكون طائرات من طراز  1الرئاسة استنكر البرلماني السابق زياد العليمي، شراء 

من قرض صندوق النقد الدولي اللي الحكومة وقعته بحجة إنقاذ الوضع  ٦٢/ ٠مليون يورو، يعني تقريًبا  ٦١١صفقة الطائرات 

 االقتصادي في مصر، نفس الحكومة ونفس الرئيس اللي بيطالبوا الناس بالتقشف"

 

 )مصرالعربية( مينا: قرض صندوق النقد فيه "سم قاتل" منى

لي، لتحسين مليار دوالر من صندوق النقد الدو 76انتقدت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة األطباء، مطالبة الحكومة لقرض بقيمة 

وقالت مينا في تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل االجتماعي "فيس بوك": "قرض صندوق  ادي لمصرالوضع االقتص

 أرفضه. مر. لذلكالنقد سم قاتل وليس دواء 

 

 )مصرالعربية( خالد علي: النظام يستخدم سياسات اقتصادية فاجرة

تراعي الطبقات الفقيرة  ال-وصفهعلى حد -قال المحامي خالد علي إن النظام الحالي يستخدم سياسات اقتصادية فاجرة 

 إلى مظلة اجتماعية تحمي مصالحهم. والمتوسطة وال تنظر

 

 التوك شو

 )اليوم السابع( على هوى مصر"“بـ مشادة كالمية بين "أبو حامد وبدراوى" بسبب سحب ثقة الحكومة 

 لحركة الوطنية، والنائب محمد أبو حامد،نشبت مشادة كالمية بين النائب البرلمانى محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب ا

حيث كان بداروي يهاجم الحكومة  حول سحب استجوابات سحب الثقة من حكومة المهندس شريف إسماعيل، المقدمة للبرلمان

 وال يري لها إنجازات وكان ابوحامد في صف الحكومة ومدافع عنها.
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http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1209662-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%80-300-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B4%D9%81
http://www.akhbarak.net/articles/22868091-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%89-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF?sec=egypt&src=%D9%85%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+?ref=www.masralarabia.com
http://www.akhbarak.net/articles/22868091-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%89-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF?sec=egypt&src=%D9%85%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+?ref=www.masralarabia.com
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%A9/1210103-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B1%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%A9/1210103-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A9
https://www.youm7.com/story/2016/8/17/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D9%88%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9/2846006
https://www.youm7.com/story/2016/8/17/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D9%88%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9/2846006
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 )اليوم السابع( وإرسالها للخارجخالد صالح يطالب أجهزة الدولة بتوثيق جرائم اإلخوان 

ت الدولة أمام إدعاءات جماعة اإلخوان استنكر الكاتب الصحفى خالد صالح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، صم

ودعا خالد صالح، القائمين على األجهزة الكبيرة  .ومهاجمتها مؤسسات الدولة المصرية عبر وسائل اإلعالم والمنظمات الغربية

وإرسالها لمؤسسات صحفية  داخل الدولة، بمشاهدة ما تبثه الجماعة حول الدولة المصرية فى الخارج، وتوثيق تلك اإلدعاءات

 .ى الدول الخارجيةكبرى لتوثيق التاريخ حتى ال يتم تشويهه ف

 

 )اليوم السابع( أحمد موسى: سفير بريطانيا لدى مصر "هجاص وميعرفش حاجة" وتقاريره "كاذبة"

تريزا ماى رئيس الحكومة البريطانية، بعدم االنسياق خلف تقارير جون كاسن السفير البريطانى  موسى،ناشد اإلعالمى أحمد 

 سفير دولتك فى القاهرة هجاص وميعرفش حاجه".  كاذبة.بيبعت تقارير  القاهرة.بالقاهرة، قائاًل "ال تستمعى لسفيرك فى 

 

 )الشروق( «السيسي»إال أنا و« يناير 61»إبراهيم عيسى: محدش استفاد من 

كان بدافع الوضع االقتصادي، مؤكًدا أن  يونيو 11يناير و 61نفى اإلعالمي إبراهيم عيسى، أن يكون خروج المصريين في ثورتي 

اآلن، أفضل مما وصل إليه  6177يناير  61المصريين ال يتحركون بدافع االقتصاد، ألنه بكل المقاييس والمعايير كان االقتصاد يوم 

 .اشات بدون عناءصبحت أظهر على الشيناير إال السيسي، وأنا، ألن السيسي أصبح رئيسا وأنا أ 61محدش استفاد من ثورة »وأضاف 

 

 )الشروق( إبراهيم عيسى: أحنا أقرب لدول العالم الثالث البوليسية القائمة على عبادة الفرد

المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، برؤساء الهيئات البرلمانية وأعضاء انتقد اإلعالمي إبراهيم عيسى، اجتماع 

األمر غير مقبول في أعراف الدولة الديمقراطية، أنا أعلم أننا لسنا دولة »اللجان بمجلس النواب، في مقر مجلس الوزراء، قائًلا: 

 .«ليسية، القائمة على عبادة الفردالعالم الثالث البو ديمقراطية، أحنا دولة كده وكده في كل حاجة، وإن كنا أقرب إلى دول

 

 (الشروق) للسعودية؟« تيران وصنافير»ما سر اإلصرار على تسليم «: الحكومة»إبراهيم عيسى لـ

واإلصرار على تسليم جزيرتي تيران وصنافير، إلى « الهلع الحكومي»بـ أعرب اإلعالمي إبراهيم عيسى، عن تعجبه مما وصفه 

المملكة العربية السعودية، منتقًدا تقديم الحكومة الستشكال لدى المحكمة الدستورية العليا، والطعن على حكم محكمة اإلدارية 

 عن الجزيرين، بحسب ما جاء في الحكم.« التنازل» العليا، القاضي بإلغاء اتفاقية

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2016/8/17/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC/2845924
https://www.youm7.com/story/2016/8/17/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC/2845924
https://www.youm7.com/story/2016/8/16/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%87%D8%AC%D8%A7%D8%B5-%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%B4-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%87/2845744
https://www.youm7.com/story/2016/8/16/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%87%D8%AC%D8%A7%D8%B5-%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%B4-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%87/2845744
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16082016&id=7c540453-11d8-4d95-8d82-ac93c11db509
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16082016&id=7c540453-11d8-4d95-8d82-ac93c11db509
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17082016&id=296a77a7-a54e-49b7-9585-ff005bf7db9e
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17082016&id=296a77a7-a54e-49b7-9585-ff005bf7db9e
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17082016&id=6d96bbd8-e226-4c84-b8e8-1129d29b61f4
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17082016&id=6d96bbd8-e226-4c84-b8e8-1129d29b61f4
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 (بوابة االخبار) وتباين بأداء مؤشراتها بختام التعامالتجنيه.مليار  1.2البورصة تخسر 

خسر رأس المال السوقي ألسهم الشركات وأغسطس  72واصلت مؤشرات البورصة المصرية أدائها المتباين لدى تعامالت، الثالثاء 

مليار جنيه، بعد تداوالت إجمالية  171ر7مليار جنيه لينهى تعامالت اليوم عند مستوى  1ر2المتداولة بالبورصة المصرية نحو 

 مليون جنيه. 171ر2بلغت 

 (بوابة االخبار) مليون يورو منحة من االتحاد األوروبي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي 6.1

نظم مشروع المساعدة الفنية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الممول من قبل االتحاد األوروبي مؤتمره السنوي 

مليون يوروو للمشروع  6.1وخصص االتحاد األوروبي منحة قدرها  طار التعاون بين االتحاد األوروبي والحكومة المصريةوذلك في إ

 شهرًا. 61والذي يستمر لمدة 

و"إسماعيل" اعترف  اقتصادي." الخطة والموازنة": صندوق النقد الدولي لم يفرض على مصر برامج إصالح 

 (بوابة االهرام) بالفساد

قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور حسين عيسى، إن رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل اعترف بوجود 

فرض على مصر أي برنامج إصالح اقتصادي فساد وذلك خالل جلسته مع مجلس النواب وأضاف عيسى أن صندوق النقد الدولي لم ي

 .وكان سيتم إقراره سواء كان هناك طلب قرض أو لم يكن %711والبرنامج المقدم هو برنامج مصري 

 (الشروق) 6172فى النصف األول من  %611ترتفع « عز الدخيلة»خسائر 

خالل النصف األول من العام الجارى، بحسب ما  %611تفاقمت خسائر شركة عز الدخيلة للصلب باإلسكندرية، لترتفع بنسبة 

ة الشركوبحسب بيان من الشركة، إلدارة البورصة، اليوم، بلغت خسائر  أظهرته نتائج األعمال المستقلة غير المدققة للشركة

 .6171مليون جنيه خسائر خالل النصف األول من  718.1مليون جنيه خالل النصف األول، مقارنة بـ  181

 (الشروق) "شركات الصرافة": مستعدون إلغالق مكاتبنا لحين استقرار سوق الصرف

شعبة شركات الصرافة، إنَّ الشعبة أرسلت مذكرة إلى طارق عامر محافظ البنك المركزي للتأكيد على قال محمد األبيض رئيس 

وتعقد الشعبة العامة للصرافة برئاسة محمد  استعداد شركات الصرافة إلغالق مكاتبها لحين استقرار أوضاع سوق الصرف

 رئيس مجلس النواب التي طالب فيها بإلغاء شركات الصرافة. األبيض، اجتماًعا موسًعا لمناقشة تصريحات الدكتور علي عبدالعال

 (المصري اليوم) فى األسواق قريبا 791بقيمة  9رئيس شعبة الذهب: طرح ذهب عيار 

إنه بعد زيادة أسعار  التجارية،رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات باإلتحاد العام للغرف  واصف،قال الدكتور وصفي أمين 

ليس جديداً أو مستحدثاً أو اختراع، مؤكدا  71أن طرح مصر لعيار ذهب  «واصف»وأضاف الذهب عالمياً ومحليًا شهد السوق المصري 

 .71و 71و 9ان دول أوروبا وكندا وأمريكا يتم فيها تداول أعيرة 

 (الوطن) مليار دوالر تحويالت المصريين من الخارج في الربع الثاني للعام الجاري 1.7"اإلحصاء": 

الخارج، أن تحويالت المصريين أكدت دراسة إحصائية أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، عن التحويالت المصرية في 

 مليار دوالر. 1.7بلغت  6172من الخارج خالل الربع الثاني من عام 

http://akhbarelyom.com/news/546318
http://akhbarelyom.com/news/546318
http://akhbarelyom.com/news/546234
http://akhbarelyom.com/news/546234
http://gate.ahram.org.eg/News/1188453.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1188453.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16082016&id=673bbe54-61f0-4df0-9bc9-d7c6d2a6bae4
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16082016&id=673bbe54-61f0-4df0-9bc9-d7c6d2a6bae4
http://www.elwatannews.com/news/details/1332283
http://www.elwatannews.com/news/details/1332283
http://www.almasryalyoum.com/news/details/995085
http://www.almasryalyoum.com/news/details/995085
http://www.elwatannews.com/news/details/1332043
http://www.elwatannews.com/news/details/1332043
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 (المصري اليوم) مليارات دوالر إضافية 1بـ مفاوضات لدعم االقتصاد 

مليارات دوالر،  1الدول العربية، والمؤسسات الدولية، لتوفير تمويالت تصل إلى  بدأت الحكومة فتح قنوات اتصال مع عدد من

كمساعدات إضافية لدعم االقتصاد، بجانب القرض المقرر الحصول عليه  الدولى،سنوات، بدعم ومساندة من صندوق النقد  1على 

 مليار دوالر. 76بـ من الصندوق المقدر 

 (المصري اليوم) مليون جنيه لتطوير مراكز التدريب المهني 12بـ وزير الصناعة: منح 

أشاد طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بجهود وزارة التعاون الدولي في توفير المنح الالزمة إلتمام عمليات تأهيل مراكز 

مراكز تدريب مهني في مجال السيارات بالتعاون مع هيئة المعونة  1مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه تم تأهيل عدد التدريب المهني، 

 مليون جنيه. 11الكورية، بتكلفة مالية تعدت 

 (رصد) "بلومبرج": السيسي هو المسؤول عن تردي األوضاع االقتصادية في مصر

ي السيسي بأنه السبب ف عبد الفتاحخصصت وكالة "بلومبرج" لألنباء افتتاحيتها لتسليط الضوء على الشأن المصري، متهمة 

وقالت: إن البنك الدولي يحاول إنقاذ االقتصاد المصري، إذ أعلن عن ثالث حزم من القروض يوم  تردي الوضع االقتصادي المصري

 .التدهور االقتصادي مع ارتفاع معدل البطالة وتضخم متزايد مصر فيالجمعة الماضية، حيث تغرق 

 (رصد) جنيًها للبيع بالسوق السوداء 76.11الدوالر يسجل 

للبيع، وفي البنوك جنيًها  76.11جنيًها للشراء، و 76.11بلغت أسعار الدوالر في السوق السوداء خالل تعامالت، اليوم الثالثاء، 

 جنيهات للبيع. 8.8811جنيهات للشراء و 8.8117

 (مصر العربيه) منى مينا: قرض صندوق النقد فيه "سم قاتل"

النقد الدولي، لتحسين  مليار دوالر من صندوق 76انتقدت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة األطباء، مطالبة الحكومة لقرض بقيمة 

وقالت مينا في تدوينة عبر صفحتها الشخصية: "قرض صندوق النقد سم قاتل وليس دواء مر ..لذلك  الوضع االقتصادي لمصر

 أرفضه.. فكلنا يعلم أن أزمتنا االقتصادية تحتاج لبعض التضحيات للخروج منها لوضع أحسن ".

 (الوطن) مرسى علم" لعدم وجود زبائن“بـ ها فندقا أغلقت أبواب 61"سياحة رجال األعمال": 

 61قال أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال األعمال، إن عدد الفنادق التي أغلقت أبوابها بمدينة مرسى علم بلغ نحو 

 أن تلك الفنادق ُأغلقت لعدم وجود زبائن وستعود للعمل فور عودة الحركة السياحية. وأضاف بلبع فندًقا

 (الوطن) دوالرا في اليوم 16بـ نجوم تباع في بعض فنادق شرم الشيخ  1الـ بلبع: غرف 

رئيس لجنة السياحة بجميع رجال األعمال، إن القطاع السياحي يعاني "مهزلة سعرية" حيث تباع الغرفة  قال المهندس أحمد بلبع

من  %61دوالًرا في اليوم، وهو أقل من تكلفتها، الفًتا إلى أنَّ  61بـ نجوم بشرم الشيخ والغردقة  1الـ الفندقية ببعض فنادق 

 العاملين.هذا المبلغ يخصص للضرائب ورسوم الخدمة الخاصة ب

 (الوطن) يناير 61مليار دوالر خسائر القطاع السياحي منذ ثورة  11"سياحة رجال األعمال": 

سنوات الماضية  2قال المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال األعمال، إن خسائر القطاع السياحي خالل الـ

 .6177وأضاف "بلبع" أن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر شهدت انحساًرا شديًدا بعد ثورة يناير  مليار دوالر 11بلغت نحو 

 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/994953
http://www.almasryalyoum.com/news/details/994953
http://www.almasryalyoum.com/news/details/994820
http://www.almasryalyoum.com/news/details/994820
http://rassd.com/191843.htm
http://rassd.com/191843.htm
http://rassd.com/191836.htm
http://rassd.com/191836.htm
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1210580-%D9%85%D9%86%D9%89-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D9%87-%D8%B3%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1210580-%D9%85%D9%86%D9%89-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D9%87-%D8%B3%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84
http://www.elwatannews.com/news/details/1332769
http://www.elwatannews.com/news/details/1332769
http://www.elwatannews.com/news/details/1332688
http://www.elwatannews.com/news/details/1332688
http://www.elwatannews.com/news/details/1332568
http://www.elwatannews.com/news/details/1332568
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-7

 (بوابة االخبار) يوما 21أهالى قرية بالصف يهددون بقطع الطريق النقطاع المياه عنهم منذ 

يوما بشكل نهائي  21هدد أهالي قرية عرب الزنقور في مركز الصف جنوب الجيزة، بقطع الطريق بسبب انقطاع المياه عنهم منذ 

أحد أهالي القرية إن المياه كانت تأتينا من  اهلل،وقال هاني عبد  ويحصلون على المياه من نهر النيل مباشرة والطلمبات الحبشية

 .خط مياه " األقواز " حتى قبل شهر رمضان بأيام قليلة لمدة ساعتين ليال ثم انقطعت منذ ذلك الوقت حتى اآلن بشكل نهائي

 (الوطن) وقفة لطالب معهد القناة بالسويس للمطالبة بإقالة العميد

نظم طالب معهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السالم في السويس، اليوم الثالثاء، وقفة احتجاجية طالبوا خاللها 

وطالب الطالب عدم التجديد للعميد بالمعهد، وذلك نظرا لما وصفوه بسوء إدارته للمنظومة  بإقالة عميد المعهد من منصبه

 عليمية، مطالبين بتوفير معامل وسكاشن تطبيقية للمواد التي تتطلب ذلك، وال تتوفر اإلمكانيات لتدريسها بشكل سليم.الت

 (الوطن) أهالي "عاصم" يتظاهرون بسبب انقطاع المياه عنهم منذ بداية الصيف

تظاهر عشرات المواطنين من أهالي عزبة عاصم بمركز دكرنس، أمام مبنى محافظة الدقهلية، اليوم، احتجاًجا على استمرار 

طالب األهالي وضع حلول ألزمة العطش خاصة أن سيارات المياه التابعة و انقطاع مياه الشرب عنهم منذ بداية الصيف حتى اآلن

 فترات متباعدة. لشركة مياه الشرب بالدقهلية تصل على

 (الوطن) أهالي أسيوط يشكون ارتفاع قيمة فواتير المياه وتهديدات بعدم الدفع

مهددين بعدم جنيه في الشهر للشقة الواحدة،  7111اشتكى أهالي أسيوط من الزيادات الكبيرة في فواتير المياه والتي وصلت إلى 

وقال خالد أحمد، من أبوتيج، "فوجئت بأن معدل االستهالك في فاتورة المياه هذا الشهر  دفع الفواتير حال استمرار هذه الزيادات

 جنيه، بالرغم من أنني لم أتزوج ومازلت أقوم بأعمال تشطيبات". 7661ما يعادل 

 

 قضايا المجتمع-6

 

 التعليم

 (بوابة االخبار) الثاني من شبح الفيزياء في أسيوطالتسريب أنقذ طالب الدور 

خاض طالب القسم العلمي في النظام الحديث امتحان مادة الفيزياء وهي أكثر المواد التي شهدت رسوب الطالب في الدور األول 

تم بيع نموذج اإلجابة وتسرب االمتحان إلى انتشار ظاهرة بيع االسئلة  وأدىوطالبة طالب  7111بمحافظة أسيوط وعددهم 

 بعشرة جنيهات وخرج الطالب سعداء بمستوى االمتحان خاصة وأنهم يبحثون عن درجة النجاح فقط.

 

 

http://akhbarelyom.com/news/546250
http://akhbarelyom.com/news/546250
http://www.elwatannews.com/news/details/1332037
http://www.elwatannews.com/news/details/1332037
http://www.elwatannews.com/news/details/1331092
http://www.elwatannews.com/news/details/1331092
http://www.elwatannews.com/news/details/1330486
http://www.elwatannews.com/news/details/1330486
http://akhbarelyom.com/news/546085
http://akhbarelyom.com/news/546085
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 (المصري اليوم) تتداول إجابات الكيمياء والفلسفة بعد نصف ساعة من امتحان الدور الثاني« صفحات الغش»

تسريب امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، صباح « فيس بوك»واصلت صفحات الغش اإللكتروني بموقع التواصل االجتماعي 

ورقتي امتحان الكيمياء والفلسفة والمنطق، بعد مرور ربع « ثانوية عامة شاومينج بيغشش»األربعاء، حيث تداولت صفحة 

 ساعة من بدء اللجنة.

 

 السياحه

 (الوطن) ساعة يثير استياء المسافرين 76تأخر إحدى رحالت "مصر للطيران" في أسيوط ألكثر من 

من االستياء والغضب الشديدين بين الركاب المسافرين بمطار أسيوط الدولي، المتجهين من محافظة أسيوط إلى سادت حالة 

وطالب  ساعة، والتي كان من المحدد إقالعها في الخامسة مساء 76دولة الكويت، بسبب تأخر شركة مصر للطيران، لما يزيد عن 

 .مصدر مسؤول بمطار أسيوط بوجود عطل بالطائرة أدى إلى تأخرهاومن جانب آخر، أفاد  عدد من الركاب قيمة التذكرة

 (المصري اليوم) وفد األمن الروسي يواصل تفقده اإلجراءات األمنية بالغردقة التوالي.لليوم الثاني على 

يواصل الوفد األمني الروسي، األربعاء، تفقده اإلجراءات األمنية الخاصة باألماكن التي يرتادها السائحون بالمدينة حيث تشمل 

 تفقد إجراءات األمن بمنطقة السفاري والممشي السياحي وشارع الشيراتون ومينا الغردقة البحري وعدد من القرىالسياحية.

 

 الطرق والمواصالت

 (بوابة االخبار) كم يصل إلى الطريق الدائري 1جديد بالجيزة بطول محور مروري 

أكد اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة استمرار خطة المحافظة في فتح محاور مرورية جديدة للقضاء على التكدس المروري 

ببوالق الدكرور  7وقال المحافظ أنه تم البدء في تطوير شارع ترعة عبد العال  ارع المحافظةوتحقيق االنسياب المروري في شو

 كم حتى الطريق الدائري وتخفيف الضغط على شارع الملك فيصل.1بطول 

 

 قباطاأل

 (المصري اليوم) مطران الكنيسة الكاثوليكية: قانون بناء الكنائس ال يكفل لألقباط أداء شعائرهم

 ائس،الكنمطران الكنيسة الكاثوليكية بالجيزة، إن هناك تفاصيل كثيرة يجب إزالتها من قانون بناء  عزيز،قال األنبا أنطونيوس 

قانون بناء وترميم الكنائس المقدم من الحكومة ال يكفل إن مشروع  مشيرا إلى أنه ال يجب أن يزيد القانون عن مادتين فقط

 لألقباط أداء شعائرهم الدينية.

 

 (األقباط اليوم) كمال زاخر: تدخل الكنيسة في قانون دور العبادة ُيرسخ للدولة الدينية

وقال زاخر، في ندوة  كمال زاخر، إن قانون دور العبادة سيطلع عليه األقباط، قبل صدوره من مجلس النواب قال الناشط القبطي

"البوابة نيوز" لمناقشة قانون دور العبادة، الثالثاء، إن الشعب من حقه أن يعرف تفاصيل القانون، الفًتا إلى أن السؤال اآلن: َمن 

 عبادة؟، فإذا كانت الكنيسة فهذا ُيرسخ للدولة الدينية.صاحب الحق في إصدار قانون بناء دور ال

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/995148
http://www.almasryalyoum.com/news/details/995148
http://www.elwatannews.com/news/details/1331629
http://www.elwatannews.com/news/details/1331629
http://www.almasryalyoum.com/news/details/995143
http://www.almasryalyoum.com/news/details/995143
http://akhbarelyom.com/news/546179
http://akhbarelyom.com/news/546179
http://www.almasryalyoum.com/news/details/995083
http://www.almasryalyoum.com/news/details/995083
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=164226
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=164226
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 أخرى

 (الوطن) سينتخبونه مجددا %22و ".بصيرة: البطالة والمشكالت االقتصادية سبب "تراجع السيسي

أن أبرز الفئات التي صوتت كان الشباب،  لبحوث الرأي العام "بصيرة"قالت الدكتور حنان جرجس، نائب رئيس المركز المصري 

فقط على مستوى  %22مرة أخرى جاءت نسبتهم ما يقرب من  السيسيوالمرأة، الفتة إلى أنه من لديهم االستعداد النتخاب 

 .%91نجح بنسبة نحو السيسيالجمهورية على الرغم من أن 
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 الخامسالمحور 

 تطورات المشهد األمني
 

 األخبار األمنية:

 ع()اليوم الساب رئيس الوكالة الوطنية لالستخبارات بجمهورية الكونغو الديمقراطيةوزير الداخلية يستقبل 

كاليف موتوند رئيس الوكالة الوطنية  عبد الغفار، وزير الداخلية مجديأكد اللواء أستقبل وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار 

ل وتم خال الوكالةيزور القاهرة حالياً على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات  الذيارات بجمهورية الكونغو الديمقراطية لالستخب

 .ات األمنية ذات االهتمام المشتركاللقاء استعراض عدد من الموضوع

 

 )بوابة االخبار( وزير الداخلية يتقدم جنازة النقيب محمد صفوف

 تلقمحمد صفوت محمود رشدي الذي نقيب لسكرية لعبد الغفار، الثالثاء ُمشّيعى الجنازة الع مجدي الداخلية اللواءتقّدم وزير 

 أثناء محاولتهم زرع عبوة متفجرة بدائرة قسم ثالث العريش. مسلحينلمرافقه له لمجموعة من الأمس حال تصديه والقوة ا

 

 )بوابة األخبار( "المحامين" تستدعي "الزيات" للتحقيق معه رسميا.

المحامين، يفيد استدعائه أعلن منتصر الزيات، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، تلقيه إخطارا رسميا من نقابة 

للتحقيق على خلفية الشكوى المقدمة ضده، التي تتهمه بكتابة "بوستات" على موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك" حول 

 الفساد المالي بالنقابة.

 

 )الشروق( مساعد وزير الداخلية األسبق: قائمة اغتياالت تستهدف شخصيات عامة بمصر

قال اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية األسبق، إن اعتراف أحد المتهمين باغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام 

وأضاف أن هذا  .بفلسطين، يعتبر تأكيًدا لوجود قائمة اغتياالت «حماس»السابق، بتلقيهم تدريبات عسكرية على يد حركة 

االعتراف يؤكد ويؤيد المعلومات الصادرة عن جهاز أمن الدولة، والمخابرات العسكرية، حول وجود مخططات تستهدف تنفيذ 

 المصرية السابق.عمليات اغتيال لشخصيات ورموز عامة، الفًتا إلى محاولة اغتيال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار 

 

 )المصري اليوم( محافظ جنوب سيناء يعقد مؤتمًرا أمنًيا في شرم الشيخ

قيادات ال مؤتمرا أمنيا موسعا بمكتبة بشرم الشيخ، مساء الثالثاء، ضم عددا كبيرا من سيناء،عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب 

 االمنية والتنفيذية والخدمية بالمحافظة.

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2016/8/16/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF-%D8%AC%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9/2844867
http://akhbarelyom.com/news/546261
http://akhbarelyom.com/news/546261
http://akhbarelyom.com/news/546243
http://akhbarelyom.com/news/546243
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17082016&id=9d27a011-b732-49ba-ae59-a0e1358b31c8
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17082016&id=9d27a011-b732-49ba-ae59-a0e1358b31c8
http://www.almasryalyoum.com/news/details/995123
http://www.almasryalyoum.com/news/details/995123
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 )البوابة نيوز( من "فيس بوك وتويتر"ن حذف حسابات حركة حسم "الداخلية" تعل

اعي " بمواقع التواصل االجتمحسم-كشفت مصادر أمنية اليوم الثالثاء، إنه عقب تتبع البصمة اإللكترونية لصفحة "سواعد مصر 

وزير الداخلية، تمت مخاطبة إدارة موقع فيس بوك وتويتر، إلزالة  عبد الغفارفيس بوك وتويتر، وبناء على تكليف اللواء مجدي 

 لى العنف واإلرهاب.محتوى تلك الصفحة الذي يدعو إ

 

 :نيابات ومحاكم

 )اليوم السابع( للمدعى العسكرى فى أكبر قضية إرهاب بمصر مدنيا 772إحالة 

بتنظيم "داعش" للمدعى العام العسكرى، عقب انتهاء نيابة أمن الدولة  مدنيا قالت انهم على اتصال 772، أحالت النيابة العامة

 ارتكاب عمليات إرهابية استهدف مؤسسات الدولة. العليا من التحقيق معهم حول ضلوعهم فى

 

 )البوابة نيوز( النيابة تطعن على براءة مرسي وآخرين في التخابر مع قطر

لخاص أمين الصيرفي محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبدالعاطي، وسكرتيره ارئيس بة العامة على حكم براءة الطعنت النيا

 وآخرين الصادر في قضية التخابر مع قطر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.albawabhnews.com/2070077
http://www.albawabhnews.com/2070077
https://www.youm7.com/story/2016/8/16/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-116-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D9%80-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8/2845243
https://www.youm7.com/story/2016/8/16/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-116-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D9%80-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8/2845243
http://www.albawabhnews.com/2069863
http://www.albawabhnews.com/2069863
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 المحور السادس

 تطورات المشهد العسكري

 

 األهرام() للقوات المسلحةرئيس الهيئة الهندسية رئيس الشئون المالية للقوات المسلحة، والسيسي يلتقي ب

وصرح السفير، عالء يوسف، المتحدث باسم األخرى إلدارية والمدن الجديدة أكد السيسي، ضرورة مواصلة العمل فى العاصمة ا

وجه ـ خالل اجتماعه أمس بالدكتور مصطفى مدبولي، وزير اإلسكان، واللواء محمد أمين نصر، رئيس  السيسى اسة، بأنالرئ

ـ بأهمية السعى الجاد فى تنفيذ مشروعات اإلسكان  الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية 

 الالئق بالمواطنين.االجتماعى والقضاء على العشوائيات، وتوفير المسكن 

 

 )بوابة األخبار( الفريق أول صدقي صبحي يكرم القادة المنتهية خدمتهم بالقوات المسلحة

قادة عدد من الشهد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربي مراسم االحتفال بتكريم 

 .6172الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في األول من يوليو 

 

 )بوابة األخبار( قوات اإلنزال الجوي الروسية تستعد لمناورات مشتركة في مصر لمكافحة اإلرهاب

 712أن وحدة فرعية من الفرقة  در فيازنيكوف،اإلنزال الجوي الروسية لشؤون عمليات حفظ السالم، ألكسن أعلن نائب قائد قوات

وأضاف فيازنيكوف، أنه قبل تنفيذ تدريبات  بتدريبات مشتركة لمكافحة اإلرهابلقوات اإلنزال الجوي الروسية ستشارك في مصر 

يب مكثف خاص بدراسة اللغة األجنبية بحيث يكون في استطاعتهم فهم دولية يحصل أفراد قوات اإلنزال الجوي على دورة تدر

 واستيعاب األوامر باللغة اإلنكليزية.

 

 )الوطن( "إكس" من "داسو 1طائرات "فالكون  1صحيفة فرنسية: مصر تشتري 

طائرات  1سية، اليوم، أن شركة "داسو" الخاصة بصناعة الطائرات، وقعت عقودا مع مصر، لبيع ذكرت صحيفة "ال تريبين" الفرن

مليون يورو،  111وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن قيمة الصفقة التي وقعها الطرفان، بلغت  .إكس" للقاهرة 1من طراز "فالكون 

وأشارت "ال تريبين"، إلى أن شركة "داسو" المتمركزة في  .وأن الشركة بانتظار أن ترسل مصر الدفعة األولى من قيمة الصفقة

 مقاتلة "رافال" العام الماضي. 61فرنسا، باعت لمصر 

 

 

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/191995/25/544227/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%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-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9-.aspx
http://akhbarelyom.com/news/546057
http://akhbarelyom.com/news/546057
http://akhbarelyom.com/news/546258
http://akhbarelyom.com/news/546258
http://www.elwatannews.com/news/details/1332205
http://www.elwatannews.com/news/details/1332205

