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 األولالمحور 

 المصرية الخارجيةتطورات السياسة 

 (األهرامبوابة ) وزير الخارجية يستقبل وفد مجلس رجال األعمال األمريكي لألمن القومي

وفد مجلس رجال األعمال األمريكي لألمن القومي، والذي يزور مصر في إطار التواصل مع  الخارجية،استقبل سامح شكري وزير 

 المسئولين المصريين؛ لبحث سبل تعزيز أواصر العالقات بين الواليات المتحدة ومصر في مجال القطاع الخاص وتنمية األعمال.

 

 (بوابة األهرام) سبتمبر المقبل لبحث التعاون الثنائي في مختلف المجاالتالسيسي يزور الهند أول 

وذلك بناًء على دعوة من الرئيس  سبتمبر القادم. 3ة إلى جمهورية الهند خالل الفترة من األول حتى ييقوم السيسي، بزيارة دول

 اب موخرجى".الهندي "بران

 

 (اليوم السابع) سفير الهند: زيارة السيسي لبالدنا تعزز الشراكة بين القاهرة ونيودلهى

خالل الفترة من األول حتى  أكد سفير الهند بالقاهرة سانجاى باتاتشاريا أن الزيارة الرسمية التى سيقوم بها السيسي إلى بالده

الثالث من شهر سبتمبر القادم ستعزز العالقات، والشراكة التجارية بين البلدين واصفا العالقة بين مصر والهند بالمتميزة، 

وأضاف إن المباحثات ستتناول أيضا عددا من القضايا اإلقليمية، والدولية ذات االهتمام المشترك من بينها قضايا والتاريخية.

 لشرق األوسط، واإلرهاب، والتطرف، والتغيرات المناخية، والتنمية المستدامة.ا

 

 (اليوم السابع) دولة فى قمة مجموعة العشرين ٥٢الصين تعلن رسميا مشاركة "السيسى" وزعماء 

 2-4التى ستستضيفها فى مدينة هانغتشو، فى  5102أعلنت الصين رسميا، مشاركة السيسى فى قمة مجموعة العشرين 

ماء جميع القادة وكبار المسئولين الذين قائمة رسمية بأس اليوم،سبتمبر المقبل، حيث أصدرت وزارة الخارجية الصينية 

 سيقومون بحضور هذا الحدث الدولى الكبير بناء على دعوة الرئيس الصينى شى جين بينغ.

 

 (اليوم السابع) وزير الرى يرأس وفد مصر فى األسبوع العالمى للمياه بالسويد

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أنه سيرأس وفد مصر المشارك فى فاعليات األسبوع العالمى للمياه 

سبتمبر، حيث من المقرر أن يغادر القاهرة األحد  5حتى  52سيعقد فى العاصمة السويدية ستوكهولم، فى الفترة من  الذي

 المقبل.

 

 (اليوم السابع) اإلسرائيلية–شكرى يبحث مع نظيره الفرنسى جهود تفعيل عملية السالم الفلسطينية

تفعيل ، لتناول التطورات الخاصة بجهود بنظيره الفرنسى جون مارك إيرولت أجرى سامح شكرى، وزير الخارجية، اتصاال هاتفيا

عملية السالم الفلسطينية اإلسرائيلية، بما فى ذلك المبادرة الفرنسية وعملية اإلعداد للمؤتمر الدولى للسالم، والتطورات 

 الخاصة باألزمة السورية.
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 (اليوم السابع) مصابين فى حريق بليبيا عبر منفذ السلوم 01وصول 

مصريين تعرضوا لإلصابة فى حريق بمدينه طرابلس الليبية، وأكد مصدر أمنى بالمنفذ أن  01 البرياستقبل منفذ السلوم 

فى محافظة المنيا وأنهم أصيبوا فى حريق نتيجة انفجار اسطوانة غاز فى منزل بمنطقة سوق الجمعة  ملويالمصابين من مركز 

 يبية، وتم إنهاء إجراءات دخولهم البالد وهم فى طريقهم إلى بلدتهم.بالعاصمة الل

 

 (اليوم السابع) الخارجية الليبية ترحب بتصريحات السيسى الداعمة لمجلس النواب والجيش الوطنى

لسيسى حول تأكيد مصر لدعمها لليبية المؤقتة بالتصريحات األخيرة أشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولى فى الحكومة ال

وقالت فى بيان لها، جاء على لسان وكيل عام الوزارة، على إبراهيم امدورى أن .وتأييدها لمجلس النواب والجيش الوطنى فى ليبيا

 .تصريحات السيسى، القت أصداء إيجابية واسعة فى أوساط الرأى العام الليبى المحلى

 

 (بوابة األخبار) السفارة المصرية في روما تتابع موقف الطفل المصري المهاجر إلى إيطاليا وأسرته

طالية اإليصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن السفارة المصرية في روما تواصلت مع الخارجية 

خالل الفترة الماضية في إطار متابعتها لقضية الطفل "أحمد محمود"، والذي وصل إلى جزيرة "المبيدوزا" اإليطالية سعيا لعالج 

 شقيقه "فريد" المتواجد في القاهرة.

 

 (بوابة األخبار) يبحث مع وزيرة خارجية األرجنتين أوضاع المنطقة« أبوالغيط»

سوزانا مالكورا وزيرة خارجية األرجنتين حيث بحث معها سبل  ام لجامعة الدول العربية اليوم،استقبل أحمد أبو الغيط األمين الع

ية ا الجنوبتطوير عالقات التعاون القائمة بين الجامعة واألرجنتين واالرتقاء بآليات وأطر التعاون بين الدول العربية ودول أمريك

 فى سياق القمم الدورية التي تجمع بين الجانبين.

 

 (أصوات مصرية) رئيس الوزراء التركي: هناك حاجة لتحسين العالقات مع مصر

مباشرة على قناة خبر التركية اليوم األربعاء، إن هناك حاجة قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، في مقابلة بثت على الهواء 

 .وأضاف يلدريم، حسب ما أوردت وكالة رويترز لألنباء، أنه ال يمكن أن تستمر العالقات على هذا الوضع.لتحسين العالقات مع مصر

 

 (أصوات مصرية) مواطنين في إيطاليا 4السفارة المصرية تتابع تحقيقات حادث االعتداء على 

قال السـفير عمـرو حلمي سفير مصر لدى إيطاليا إن كبار مسئولي الخارجية اإليطالية أكدوا تعاونهم بشكل كامل مع السفارة 

قيع العقاب الرادع على من اقترفوا من الشباب المصريين في مدينة "كاتانيا" وتو 4للكشف عن مالبسات حادث االعتداء على 

 تلك الجريمة.
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https://www.youm7.com/story/2016/8/24/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%89/2856600
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -الرئاسة المصرية: 

 (األهرام) قمة مصرية ـ أردنية تبحث قضايا المنطقة ومكافحة التطرف

في ركب مشترك إلي مقر رئاسة  ا. وتحركعبد اهللاستقبل السيسي أمس بالقاعة الرئاسية بمطار القاهرة، عاهل األردن الملك 

عقب انتهاء و.ت السياسية واألمنية بين البلدينمختلف المستويا علىتكثيف التنسيق والتشاور  علىنبان الجمهورية، واتفق الجا

 بتوديع العاهل األردني في مطار القاهرة. السيسيالمباحثات، قام 

 

 -الحكومة المصرية: 

 (بوابة األهرامشريف أسماعيل يلتقي وزير خارجية المجر )

ي ويأت التقى شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بيتر سزيجارتو وزير الخارجية والتجارة المجري، وذلك بحضور وزير النقل المصري.

ـ المجرية التي عقدت ذلك في إطار متابعة مجاالت التعاون المشتركة، وما سبق أن أسفرت عنه نتائ ج جلسة المباحثات المصرية 

 بحضور رئيسي وزراء البلدين بالقاهرة في يونيو الماضي.

 

 (بوابة األهرام) رئيس الوزراء: اتخاذ جميع اإلجراءات لزيادة مجاالت التعاون المشتركة بين مصر واألردن

عقد شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة االستعدادات الجارية لعقد اللجنة الوزارية العليا المشتركة المصرية 

األردنية األسبوع المقبل بالقاهرة، وذلك بحضور وزراء الصحة، والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، والهجرة، والنقل، والطيران، 

 قناة السويس.والسياحة، ورئيس هيئة 

 

 (بوابة األهرام) العصار يلتقي مسئواًل روسًيا لبحث التعاون المشترك في الصناعات الحربية والمدنية

بوتابوف نائب وزير التجارة والصناعة الروسي والوفد  ألكسندر الحربياستقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة لإلنتاج 

استعرض الجانبان أوجه التعاون المشترك بين البلدين لتطوير الصناعات  المرافق له بمقر وزارة اإلنتاج الحربي بالقاهرة.

 الدفاعية بمصر، كما تطرق االجتماع إلى التعاون في مجاالت الطاقة الشمسية ومحطات الصرف الصحي.

 

 (بوابة األهرام) ب يطلب مراجعة موقف المستحقات المتأخرة للهيئات المختلفةمحل

طلب إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية واإلستراتيجية، ممثل الرقابة اإلدارية أحمد الزارع، التنسيق مع وزارتي 

 الري لتوضيح الموقف النهائي ألراضي وضع اليد لشركات "النسر الذهبي وأوليفي جرين ورجال أمن المستقبل".الزراعة و

 

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/192003/136/547567/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%80-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192003/136/547567/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%80-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1231023.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1231023.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1210936.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1210936.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1221005.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1221005.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1210982.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1210982.aspx
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 (اليوم السابع) اليوم مناقشة قانون بناء الكنائس باجتماع الحكومة األسبوعى

يرأس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع الحكومة األسبوعى لمناقشة الملفات األمنية واالقتصادية وتقارير 

اول االجتماع مناقشة المشاورات التى تتم بشأن قانون بناء الكنائس، باإلضافة إلى متابعة مشروعات ويتن.الوزراء المختلفة

 .القوانين األخرى التى تعمل عليها الحكومة

 

 -البرلمان المصري: 

 (اليوم السابع) وكيل البرلمان: بدء مناقشة قانون ضريبة القيمة المضافة األحد المقبل

العامة كشف سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن بدء مناقشة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة فى الجلسة 

 للبرلمان األحد المقبل، مؤكدًا أن مشروع القانون يعد قرارًا ضمن حزمة قرارات لمواجهة األزمة االقتصادية الحالية.

 

 (المصري اليوم) تتنحى عن نظر بطالن عضوية أحمد مرتضى« تشريعية النواب»

« أحمد مرتضى»كشف النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة أعادت أزمة بطالن عضوية 

فقط رئيسها المستشار بهاء  وليس-بالكاملإلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، وأرسلت له مذكرة، تعلن فيها تنحيها 

 حدث. الذيت والتراشق باأللفاظ نظر الموضوع، عقب المشادا عن-أبوشقة

 

 -األحزاب واالئتالفات: 

 (اليوم السابع) التحّمل" لن يكون لها أى صدى لغياب العدالة االجتماعية“لـ "النور": دعوة الشعب 

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن الشعب المصرى لن يستطيع أن يتحمل فى ظل طغيان الترف على حياة القادة 

صدى أو أثر فى ظل غياب العدالة االجتماعية، وطغيان وأضاف "أعتقد أن دعوة الشعب بأن يتحمَّل لن يكون لها أى .والمسئولين

الترف على حياة القادة والمسئولين، والسفه فى اإلنفاق الحكومى، وسطوة دولة الفساد، وانحياز الدولة لألغنياء على حساب 

 الفقراء".

 

 -المؤسسات الدينية: 

 (بوابة األهرام) جروزني بالشيشان يصلشيخ األزهر 

إلى العاصمة الشيشانية  لهوصل الدكتور أحمد الطيب، شيخ األزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، والوفد المرافق 

 والتنفيذية في البالد.الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف والقيادات الدينية  هجروزني، حيث كان في استقبال

 

 -توك شو: 

 (اليوم السابع) هيجيب منين" القيمة المضافة: "الشعب مش القىخالد يوسف رافًضا ضريبة 

طالب خالد يوسف، عضو مجلس النواب، الحكومة باستهداف األغنياء، واالتجاه إلى تطبيق القوانين الضريبية المباشرة على الدخل 

مليار جنيه للدولة  21 من فرض القيمة المضافة على الجميع، مؤكدًا أن الضرائب المباشرة ستدر أكثر من واألرباح الرأسمالية، بداًل

 سنوًيا.

https://www.youm7.com/story/2016/8/25/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%89/2857242
https://www.youm7.com/story/2016/8/25/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%89/2857242
https://www.youm7.com/story/2016/8/25/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84/2856322
https://www.youm7.com/story/2016/8/25/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84/2856322
http://www.almasryalyoum.com/news/details/999128
http://www.almasryalyoum.com/news/details/999128
https://www.youm7.com/story/2016/8/25/-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%91%D9%84-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%89-%D8%B5%D8%AF%D9%89-%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8/2857203
https://www.youm7.com/story/2016/8/25/-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%91%D9%84-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%89-%D8%B5%D8%AF%D9%89-%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8/2857203
http://gate.ahram.org.eg/News/1220997.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1220997.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/8/25/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B6%D9%8B%D8%A7-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%85%D8%B4-%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%89-%D9%87%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A8/2857167
https://www.youm7.com/story/2016/8/25/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B6%D9%8B%D8%A7-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%85%D8%B4-%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%89-%D9%87%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A8/2857167
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 (بوابة األخبار) مصطفى بكري: نقاط الخبز تم إهدارها ولم تحقق أي وفرة في القمح

أن نقاط الخبز تم إهدارها، ولم تحقق أي وفرة في القمح بل زادت كميات القمح التي يتم  بكريأكد عضو مجلس النواب مصطفى 

وأضاف أن تقرير لجنة تقصي حقائق أشار إلى وجود إهدار  طحنها يوميا على عكس ما يعلنه وزير التموين د. خالد حنفي دائما.

 ح وبعلم وزير التموين د. خالد حنفي وليس فقط تربح وهو ما يعد أمر أكثر خطورة.متعمد في المال العام وليس الترب

 

 (الشروق) العفو الرئاسي مرحب به ولكنه غير كاف«: الكرامة»عضو بحزب 

شخص، من بينهم شباب من  311قال محمد بيومي، عضو الهيئة البرلماني لحزب الكرامة، إن قرار السيسي، بالعفو عن 

مصر في أزمة كبيرة جًدا، واضحة المالمح؛ لذا نحتاج  أن»وأضاف .المتظاهرين، أمر مرحب به، ولكنه غير كاف في الظروف الحالية

 .شخص 311عد بكثير من اإلفراج عن إلى إجراءات أب

 

 (الشروق) ملف اجتماعي وليس أمني« بناء الكنائس»عماد جاد: 

الدولة السيادية، والحكومة، وممثلي الكنائس انتقد النائب عماد جاد، عضو لجنة العالقات الخارجية بمجلس النواب، إجراء أجهزة 

الثالثة، عددا من المفاوضات السرية بشأن قانون بناء الكنائس، مؤكًدا على ضرورة وضع قانون عام لدور العبادة، باعتباره ملًفا 

 اجتماعًيا وليس أمنًيا.

 

 -سوشيال ميديا: 

 (مصر العربية) ؟ياسر الزعاترة لـ السيسي: من هي قوى الشر التي تتحدث عنها

"السيسي وتابعيه وقال .علق السياسي األردني ياسر الزعاترة على استمرار حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قوى الشر

 ."يدعون المصريين إلى محاربة "قوى الشر"، من هي قوى الشر؟ هذا هو السؤال

 

 (مصر العربية) حازم عبد العظيم للسيسي: المرشح يعرض نفسه والشعب يضع الشروط وليس العكس

علق الناشط السياسي حازم عبد العظيم على حديث الكاتب الصحفي ياسر رزق، بأن ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة 

وقال "عادة المرشح يعرض نفسه والشعب هو الذي يضع الشروط، لكن أن يشترط الحاكم على .ون بشروطرئاسية أخرى سيك

 ."شعبه ليستمر في الحكم ده كتير قوي خالص، كدة هربت منه تماًما

 

 (مصر العربية) ياسمين الخطيب: قرض صندوق النقد سُيسدد بدماء الغالبة

 .سنوات 3مليار دوالر على  05رفضت اإلعالمية ياسمين الخطيب مطالبة مصر بالحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 

ن مشيئتك، ولتكن معهم، ومع ضمائرنا يا اهلل، ارفض قرض صندوق وقالت "قرض البنك الدولي لن ُيسدد إال بدم الغالبة، فلتك

 ."النقد

 

 

http://akhbarelyom.com/news/550088
http://akhbarelyom.com/news/550088
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25082016&id=7e0dcb0a-f342-4b4e-a335-f09d8d908321
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25082016&id=7e0dcb0a-f342-4b4e-a335-f09d8d908321
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25082016&id=7b1cd322-3f44-4160-bd69-61cbd069889a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25082016&id=7b1cd322-3f44-4160-bd69-61cbd069889a
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%A7/1223364-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%8A-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%9F
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%A7/1223364-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%8A-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%9F
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%A7/1223283-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%8A%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%83%D8%B3
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%A7/1223283-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%8A%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%83%D8%B3
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%A7/1223337-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%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%B3%D9%8A%D9%8F%D8%B3%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A9
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%A7/1223337-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%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%B3%D9%8A%D9%8F%D8%B3%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A9
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 (البوابه نيوز) مليار دوالر 5مفاوضات على وديعة سعودية بـ 

مليار دوالر، والتي جرى االتفاق عليها  5التفاوض مع السعودية على وديعة بقيمة قال مصدر مصرفى: إن البنك المركزي بدأ في 

وأكد المصدر أن المفاوضات ستتضمن تحديد أجل الوديعة والفوائد عليها، وطريقة  والمقرر استالمها قبل نهاية العام الحالي

 رى أبريل الماضي لمنح مصر وديعة.تلقيها على دفعة واحدة أو دفعتين، وكان هناك اتفاق مبدئي مع السعودية ج

 (بوابة االخبار) السجائر تحت الدراسة %021رئيس مصلحة الضرائب: زيادة أسعار الخمور بنسبة 

بينما زيادة أسعار السجائر  ،%021كشف رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبد المنعم مطر أن هناك زيادة في أسعار الخمور بنسبة 

إن الحد األدنى للمعاشات اآلن وأضاف "مطر"،  والمعسل حتى اآلن يتم دراسة زيادتها داخل مجلس النواب ولم يتم تحديد سعرهما

 الدولة تحتاج للمليارات، وتسدد عن طريق الضرائب أو االقتراض".أن جنيها و 01جنيه من بعد ما كان  211أصبح 

 (بوابة االخبار) ٪02.4اض الصناعات التحويلية خالل يونيو الماضي بنسبة اإلحصاء: انخف

أغسطس، البيانات األولية للرقم القياسي إلنتاج الصناعات التحويلية  54أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، األربعاء 

 012.32واإلستخراجية عن شهر أغسطس، وبلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية نحو 

 خالل شهر مايو.       ٪02.4سبة انخفاض قدرها خالل شهر يونيو مقابل ن

 (المصري اليوم) الوديعة اإلماراتية ستساهم في استقرار سعر صرف الجنيه«: المركزي»محافظ 

التي تبذلها دولة اإلمارات العربية المتحدة في سبيل مساعدة  أشاد طارق عامر ، محافظ البنك المركزي ، بالجهود الكبيرة والبناءة

ها ، الفًتا إلى أن«وديعة صندوق أبوظبي للتنمية في البنك المركزي جاءت في الوقت المناسب»إن وأضاف عامر الحكومة المصرية 

 خالل الفترة المقبلة.ستعمل على دعم االحتياطي النقدي في البالد، كما أنها ستسهم في استقرار سعر صرف الجنيه 

 (المصري اليوم) مليون جنيه مع إيطاليا 01وزيرة التعاون الدولي توقع منحتين بـ

حتين منووفد  طالية للتعاون التنموي بالقاهرة مدير الوكالة اإلي ماركو بالتزر معوزيرة التعاون الدولي  ر وقعت الدكتورة سحر نص

هما مشروعا مدرسة ثانوية مهنية جديدة بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل اإليطالي المصري في  مليون جنيه 01بقيمة 

 .ديمو، وإنشاء مجمع جديد للتعليم التكنولوجي المتكامل اإليطالي المصري في مدينة أبوغالب بمحافظة الجيزة

 (العربي الجديد) : توقعات بموجة غالء جديدة بعد رفع سعر السوالرمصر

توقع أستاذ العلوم السياسية في جامعة المنوفية، محمود السمان، حدوث موجة غالء جديدة خالل األيام المقبلة، بنسبة تصل 

سوف يؤدي إلى رفع أسعار كل ما  من الموجودة حاليًا، بسبب نية الحكومة المصرية رفع سعر السوالر، وهو ما %51إلى أكثر من 

 هو مرتبط بسعر السوالر، خاصة وسائل النقل، سواء نقل الركاب أو البضائع.

 

 

 

http://www.albawabhnews.com/2082064
http://www.albawabhnews.com/2082064
http://akhbarelyom.com/news/550145
http://akhbarelyom.com/news/550145
http://akhbarelyom.com/news/549877
http://akhbarelyom.com/news/549877
http://www.almasryalyoum.com/news/details/998920
http://www.almasryalyoum.com/news/details/998920
http://www.almasryalyoum.com/news/details/998828
http://www.almasryalyoum.com/news/details/998828
https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/8/24/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/8/24/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
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 (أصوات مصريه) مشتريات األجانب تصعد بالبورصة بعد تراجعها على مدار جلستين

نقطة في نهاية تعامالت اليوم األربعاء، بدعم  2554إلى مستوى  %1.42مرتفعا بنسبة  EGX30 لرئيسيأغلق مؤشر البورصة ا

األوسع نطاقا  EGX100 ، وكذلك مؤشر%1.45لألسهم الصغيرة والمتوسطة  EGX70 كما صعد مؤشر من مشتريات األجانب

 .المصريين والعرب للبيعوسجلت تعامالت األجانب صافي شراء، فيما اتجهت تعامالت .1.34%

 (البوابه نيوز) مليار جنيه من البنوك 01.0الحكومة تقترض 

مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح األول  01.021يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 

من المتوقع أن تصل قيمة العجز و يوم 320مليار جنيه ألجل  2يوم، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني  025نيه ألجل مليار ج 4.021

 .مليار جنيه 541في الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى 

 (البوابه نيوز) ارتفاًعا في أسعار السيارات %31غرفة الجيزة: 

أكد عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة التجارية أنه في ظل أزمة الدوالر الحالية وارتفاع سعر السيارات عالميا تأثرت 

 بسبب ارتفاع سعر الدوالر، فضال عن أن السيارات %02إلى  01مبيعات السيارات في مصر بالسلب، حيث أن سعر السيارة زاد نحو من 

 تقريبا. %31نفسها زاد سعرها بالخارج، وسعر السوق السوداء للعملة في مصر وكل هذا يعادل زيادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aswatmasriya.com/news/details/67025
http://www.aswatmasriya.com/news/details/67025
http://www.albawabhnews.com/2082443
http://www.albawabhnews.com/2082443
http://www.albawabhnews.com/2081071
http://www.albawabhnews.com/2081071
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-0

 (الوطن) تجمهر سائقي "كفرالدوار" في البحيرة اعتراضا على غرق الشوارع بمياه الصرف الصحي

تجمهر عشرات السائقين بموقف "الميزانة"، بمدينة كفر الدوار، بالبحيرة، أمام مبنى ديوان الوحدة المحلية، وذلك بعد غرق 

وقال سامي أبوالحمد، سائق بخط  سائقينالشوارع المؤدية إلى الموقف بمياه الصرف الصحى، وصعوبة الحركة بين الركاب وال

 .سيدى بشر، نعاني من غرق شوراع الموقف بمياه الصرف الصحى، وذلك طوال العام

 

 قضايا المجتمع-5

 

 السياحه

 (الوطن) "تنشيط السياحة": وفد ماليزي في زيارة لمصر سبتمبر المقبل

لعقد  5102سبتمبر  51حتى  03من أن وفدا ماليزيا سيزور مصر خالل الفترة  لسياحةرئيس هيئة تنشيط ا صرح سامى محمود

شركة ماليزية وعدد من اإلعالميين لتغطية  00يضم الوفد  الطالع على السوق السياحي المصريلقاءات مع الشركات المصرية وا

 .قف خط مصر للطيران من كوااللمبورتو منوأكد "سامي" على أهمية الزيارة والعمل على تخفيف األثار السلبية   الزيارة

 

 الصحه

 (الشروق) غير قادرة على ضبط السوق الدوائي« الصحة»نقيب الصيادلة: 

في أسعار األدوية بالسوق، بعد إجراء « بلبلة»حمل الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، وزارة الصحة، مسؤولية إحداث ما أسماه 

عاجزة عن توفير المحاليل الطبية بالصيدليات، أن وزارة الصحة عبيد»وأضاف  الدواء على مدار أسبوعين تعديالت على تسعيرة 4

 .ن أي صيدلي يتالعب بأسعار الدواءالفًتا إلى ضرورة اإلبالغ ع

 اليوم السابع() ناقصا باألسواق 521صنفا دوائيا من أصل  20مصادر بـ"الصحة": توفير 

 مستحضرا ناقصا باألسواق 521أصل  صنفا دوائيا من 20أن وزارة الصحة وفرت   كشفت مصادر مطلعة بوزارة الصحة والسكان

جنيهات على العبوة الواحدة، مؤكدة أن  2بحد أقصى  % 51جنيها بنسبة  31بعد قرار الحكومة بزيادة أسعار األدوية األقل من 

 .هناك نقصن فى أدوية القلب والجلطات والحساسية والهرمونات ومشتقات الدم والمحاليل واألورام 

 (مصر العربيه) حقن الدواجن بمادة تضعف خصوبة الرجال والنساء

لغدد ألف مزرعة دواجن بمصر تحقن الدجاج بمضادات حيوية، تسبب الفشل الكلوي والعجز الجنسي، فضال عن خلل في ا 00"

الصماء، أبرزها مادة الفورمالين القاتلة، لكونها مادة مسرطنة تؤثر على الكبد والكلى"، هذا هو ما جاء في البيان العاجل الذي 

 قدمته النائبة منى منير لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، األمر الذي نفاه المسؤولون بوزارة الزراعة.

http://www.elwatannews.com/news/details/1352347
http://www.elwatannews.com/news/details/1352347
http://www.elwatannews.com/news/details/1353568
http://www.elwatannews.com/news/details/1353568
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25082016&id=24ee8e38-cf79-4cca-b01a-9b9889389bcf
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25082016&id=24ee8e38-cf79-4cca-b01a-9b9889389bcf
https://www.youm7.com/story/2016/8/25/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-67-%D8%B5%D9%86%D9%81%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B5%D9%84-250-%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A7/2857012
https://www.youm7.com/story/2016/8/25/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-67-%D8%B5%D9%86%D9%81%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B5%D9%84-250-%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A7/2857012
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1223679-%D8%AD%D9%82%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1223679-%D8%AD%D9%82%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
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 قباطاأل

 ( بوابة االخبار) األرثوذكسية تعلن التوصل لصيغة توافقية مع الحكومة حول "قانون الكنائس"الكنيسة 

 وقالت أعلنت الكنيسة القبطية األرثوذكسية، التوصل إلى صيغة توافقية مع الحكومة بشأن قانون بناء وترميم الكنائس

من المطارنة واألساقفة من بين أعضاؤه البالغ عددهم  012إن المجمع المقدس عقد جلسة خاصة حضرها  بيان لهاالكنيسة في 

 .ده الكنائس المصرية منذ عدة أشهرعضوا لمناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس والذي شاركت في إعدا 052

 (بوابة االخبار) كنائسالقس أندريه زكي: الحكومة وافقت على مقترحات قانون بناء ال

  صرح الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة اإلنجيلية، أن الحكومة وافقت على مقترحات الكنيسة بشأن مشروع بناء الكنائس

تهى بتشكيل لجنة خماسية للتواصل مع الحكومة وكان االجتماع الطارئ للمجمع المقدس الذي دعا إليه تواضروس الثاني قد ان

 بشأن المواد الخالفية التي تثير مخاوف األقباط ومنها موافقة المحافظ على الترخيص بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 (50عربي) تواضروس يجبر السيسي على الرضوخ لمشروعه لبناء الكنائس

ء روعه لقانون ترميم وبنافيما يتعلق بأخذها بمش إلرادة بابا الكنيسة األرثوذكسية تواضروس الثانيرضخت الحكومة المصرية 

 ووقع رئيس الحكومة وتسببت في إعالنه الرفض التام له عليهالت التي كانت قد استحدثتها متراجعة عن التعدي الكنائس

 .فية فيه، وموافقة المجمع المقدسبعد أن تم التوافق على المواد الخال النسخة النهائية من القانون شريف إسماعيل

 

 أخرى

 (رصد) دمياط ترفع الطوارئ بسبب ظهور أسماك القرش على شواطئها

قال أسامة حفيلة رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، إنه "بحث مع مسئولي جهاز تنمية المدينة كيفية مواجهة ظهور 

تفاق على وأوضح "حفيلة" أنه تم اال ."، الواقعة بين ميناء دمياط ومدينة دمياط الجديدة2أسماك القرش على شواطئ عزبة 

 مخاطبة جهاز شئون البيئة وحماية الشواطئ للتدخل واتخاذ كافة اإلجراءات التي تحمي مرتادي شاطئ المدينة من الخطر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/550151
http://akhbarelyom.com/news/550151
http://akhbarelyom.com/news/550099
http://akhbarelyom.com/news/550099
http://arabi21.com/story/942461/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%AE-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3#tag_49232
http://rassd.com/192257.htm
http://rassd.com/192257.htm
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األخبار األمنية: 

 (اليوم السابع) والهرب منه أثناء الترحيل كوبريضبط المتهم الثانى بإلقاء شرطى من أعلى 

تمكنت اإلدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على المتهم الثانى المتورط مع آخر فى االعتداء على فرد شرطة أثناء ترحيلهما 

 والهرب، حيث تم ضبطه بمحافظة بنى سويف وتم إخطار النيابة للتحقيق. كوبريللنيابة، وإلقائه من أعلى 

 

 (اليوم السابع) سيارات بمصر القديمة 3مخمور يقتحم كمين شرطة ويصيب ضابطا وفردى أمن ويحطم 

شرطة بمصر القديمة، وأصيب النقيب محمود عبد المعبود، ضابط الكمين وفردى اقتحم مخمور كان يقود سيارة مالكى، كمين 

 .أمن تم نقلهم إلى المستشفى. وحطم سيارة الشرطة وسيارتين مالكى، وتمكن أفراد الكمين من مالحقته والقبض عليه

 

 (بوابة األهرام) مدير أمن الفيوم يتفقد الخدمات األمنية للتأكد من جاهزيتها

، ونقطة شرطة مطرطارس، الفيوم-القاهرةتفقد اللواء قاسم حسين، مدير أمن الفيوم، اليوم األربعاء، الخدمات األمنية، بطريق 

 بمركز سنورس، للتأكد من جاهزية القوات، للتصدي ألي خروج على القانون.

 

 (بوابة األخبار) مستشار بهيئة قضايا الدولة ٠٩داخليه لـإعالن حركه تنقالت 

مستشارا بهيئة قضايا الدولة بحركة  ٠٩بتوزيع ونقل  ٥٩٨٢لسنه  ٨٣١أصدر المستشار على سكر رئيس قضايا الدولة القرار رقم 

ستشار محمد عبد اللطيف شحاتة األمين العام بان الحركة تم مراعاة سد احتياجات وصرح الم.التنقالت الداخلية بين األقسام

 .االختصاصات بالمحاكم كافةاألقسام في ضوء المواءمة بين الخبرات واألعضاء الجدد لتغطية 

 

 (بوابة األخبار) كيلو هيروين وهروب المتهمين ١بعد معركة بالرصاص بمنطقة الروبيكي ضبط 

بعد معركة بالرصاص بين الشرطة ومجموعة من العناصر اإلجرامية من تجار المخدرات، نجحت أجهزة األمن بمديرية أمن القاهرة، 

 كيلو هيروين وكمية من الذخيرة في سيارة دفع رباعي. 2ضبط  من

 

 -محاكم ونيابات: 

 (اليوم السابع) قضايا 4سالم من إعادة اإلجراءات فى  النيابة العامة تمكن دفاع حسين

قضايا صادر  4رجل األعمال حسين سالم، بطلب إلى النيابة العامة، إلعادة اإلجراءات فى عدد  محاميتقدم الدكتور محمود كبيش 

وأكد دفاع رجل األعمال، أن النيابة العامة مكنته من .بها أحكام غيابية ضد موكله، تمهيدا لعودته إلى مصر خالل الفترة المقبلة

 ع الدولة.اتخاذ إجراءات إعادة المحاكمة تنفيذا لبنود التصالح م

 

https://www.youm7.com/story/2016/8/25/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A8%D8%A5%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86%D9%87/2857192
https://www.youm7.com/story/2016/8/25/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A8%D8%A5%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86%D9%87/2857192
https://www.youm7.com/story/2016/8/24/%D9%85%D8%AE%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%AD%D9%85-%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7-%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%AD%D8%B7%D9%85-3/2855921
https://www.youm7.com/story/2016/8/24/%D9%85%D8%AE%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%AD%D9%85-%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7-%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%AD%D8%B7%D9%85-3/2855921
http://gate.ahram.org.eg/News/1210920.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1210920.aspx
http://akhbarelyom.com/news/550086
http://akhbarelyom.com/news/550086
http://akhbarelyom.com/news/549998
http://akhbarelyom.com/news/549998
https://www.youm7.com/story/2016/8/24/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89/2856310
https://www.youm7.com/story/2016/8/24/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89/2856310
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 (اليوم السابع) محمد مرسى يتهم منتصر الزيات ومحمد ناصر بالتحريض على قتله محامي

الجماعات اإلسالمية، ومحمد ناصر  محاميكان منتدًبا من قبل المحكمة، منتصر الزيات  والذيمحمد مرسى،  محامياتهم السيد حامد 

بتحريض الجماعات اإلرهابية على تصفيته جسدًيا، وذلك فى بالغ للنائب العام تقدم به منذ قليل حمل رقم  برامج،مقدم 

 عرائض النائب العام. 5102لسنة  00052

 

 (بوابة األهرام) رين في "أحداث بني سويف"آخ ٠٥استئناف محاكمة بديع و اليوم

 54متهًما من بينهم  05تستأنف محكمة جنايات بني سويف، اليوم الخميس، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة اإلخوان و

 أحداث بني سويف".“بـ قضية المعروفة إعالمًيا محبوًسا من أعضاء وقيادات جماعة اإلخوان، في ال

 

 (بوابة األخبار) شرع في قتل مواطن بالشرقية لشخصالمؤبد 

بالسجن المؤبد لشروعه في قتل مواطن العتراضه عليه أثناء  شخصقضت دائرة اإلرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة 

 سيرة في مسيرة إخوانية بمدينة أبو حماد.

 

 (أصوات مصرية) من أنصار اإلخوان بدمياط من بينهم محافظ الغربية األسبق 00براءة 

من أنصار جماعة اإلخوان المسلمين بدمياط حضوريا بعد اتهامهم في القضية المعروفة باسم  00دمياط برأت محكمة جنايات 

 الدكتور البراءة على الحاصلين بين ومن متهما من قيادات وأنصار جماعة اإلخوان بدمياط، 30وتضم القضية .المركز اإلسالمي

 .التابعي عز الدين عميد كلية طب األزهر األسبقافظ الغربية األسبق والدكتور أشرف مح البيلي أحمد

 

 -اعتقاالت: 

 (بوابة األهرام) العنف بأسوان علىالتهامهم بالتورط في التحريض  أشخاص 3القبض على 

 العنف. علىالتهامهم بالتورط في التحريض  أشخاص 3جهاز األمن الوطني بمحافظة أسوان، القبض على  ألقت

 

https://www.youm7.com/story/2016/8/24/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%89-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89/2856083
https://www.youm7.com/story/2016/8/24/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%89-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89/2856083
http://gate.ahram.org.eg/News/1231190.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1231190.aspx
http://akhbarelyom.com/news/549950
http://akhbarelyom.com/news/549950
http://www.aswatmasriya.com/news/details/67031
http://www.aswatmasriya.com/news/details/67031
http://gate.ahram.org.eg/News/1231074.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1231074.aspx

