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 األولالمحور 

 المصرية الخارجيةتطورات السياسة 

 (بوابة األهرامإفريقيا ) –محلب يرأس وفد مصر في قمة اليابان 

مساعد الرئيس لشئون المشروعات القومية وفد مصر في قمة "التيكاد" مؤتمر طوكيو الدولي لتنمية يرأس إبراهيم محلب 

دولة إفريقية،  ٥٥إفريقيا الذي يعقد ألول مرة في عاصمة إفريقية هي نيروبي غًدا وبعد غد، وذلك في دورته السادسة، بمشاركة 

 حدة.فضاًل عن األمم المتحدة والبرنامج اإلنمائي لألمم المت

 

 (بوابة األهرام) وزير الخارجية التونسي يستقبل السفير المصري أيمن مشرفة

صرح السفير المصري في تونس أيمن مشرفة، بأن وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، استقبله بمقر وزارة الخارجية، 

 اء فترة عمله في تونس.بمناسبة انته

 

 (بوابة األهرام) الرئيس الفلسطيني يقلد السفير المصري وسام نجمة القدس بمناسبة انتهاء مهام عمله

صر الدين عطية الذي انتهت منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسام نجمة القدس لسفير جمهورية مصر العربية وائل ن

 .مهام عمله في األراضي الفلسطينية

 

 (بوابة األهرام) الجامعة العربية ُتؤكد ثقتها في جهود مصر لتسوية األزمة الليبية

بها مصر وغيرها من الدول العربية من أجل تسوية األزمة الليبيًة عبرت الجامعة العربية عن ثقتها الكاملة في الجهود التي تقوم 

ومساعدة أطرافها على تجاوز وضعهم الحالي.جاء ذلك على لسان السفير حسام زكي األمين العام المساعد، رئيس مكتب األمين 

 .العام للجامعة خالل تصريحات أدلى بها

 

 (بوابة األهرام) إلى "دلهي"سفير الهند يستعرض برنامج زيارة الرئيس السيسي 

سبتمبر،  3الي  0أكد سفير الهند بالقاهرة سانجاي باتاشاريا أهمية الزيارة التي سيقوم بها السيسي الي دلهي خالل الفترة من 

ين بمقر المركز الثقافي موالنا أبو الكالم آزاد استعرض السفير وخالل لقاء مع مجموعة من الصحفيين والمحررين الدبلوماسي

 الي الهند. السيسيبرنامج زيارة 

 

 (اليوم السابع) واشنطن ترحب ببرنامج اإلصالح االقتصادى فى مصر وتشيد باالتفاق مع صندوق النقد

مة اأكد متحدث باسم الخارجية األمريكية، ترحيب واشنطن بالجهود التي تبذلها مصر لتبني حزمة من اإلصالحات االقتصادية اله

عن سعادته بالتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين صندوق النقد والسلطات  أعربكما  الدولى،بدعم من صندوق النقد 

 المصرية.

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1231454.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1231454.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1231420.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1231420.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1231315.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1231315.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1231383.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1231383.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1231348.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1231348.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/8/26/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9/2858460
https://www.youm7.com/story/2016/8/26/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9/2858460
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 (اليوم السابع) ألف جنيه إلطالقهما 01مجهولون يختطفون مصريين برأس النوف الليبية ويطلبون 

ألف جنيه  60اختطف مجهولون فى مدينة رأس النوف الليبية مواطنين مصريين من محافظة المنوفية، مطالبين بفدية قدرها 

 عن كل مصرى كى يتم اإلفراج عنهما.

 

 (بوابة األخبار) إيرولت يلتقي شكري في نيويورك لبحث مبادرة السالم الفرنسية

أكد مصدر دبلوماسي فرنسي في القاهرة أن لقاًء قريبًا سيعقده وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت مع نظيره المصري 

د أن كان مقررا عقد هذا اللقاء سامح شكري في نيويورك بخصوص مبادرة السالم الفرنسية لحل القضية الفلسطينية، وذلك بع

 في القاهرة.

 

 (بوابة األخبار) وزيرا خارجية مصر وفرنسا: الهدنة الدائمة بسوريا ضرورة الستئناف المفاوضات

تناول  .إيرولتتلقي سامح شكري وزير الخارجية، اتصاال هاتفيا من وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي جان مارك 

، حيث اتفقا على ضرورة MS804االتصال الوضع فيما يخص أسر ضحايا حادثة تحّطم طائرة مصر للطيران في أثناء الرحلة رقم 

 بات على االنشغاالت المشروعة لألسر.بذل كل الجهود من أجل تقديم إجا

 

 (أصوات مصريةإسرائيل )سفير إسرائيلي سابق: السيسي أقل تعقيدا من مبارك في العالقة مع 

 حاتبتصري نفرح أن يجب ال" إنه قوله ليفانون، اسحق القاهرة، في السابق اسرائيل سفير عن بوست" جيروزاليم" نقلت صحيفة

ليفانون أن هناك ما هو أكثر أهمية من تصريحات شكري كالدالئل على تغير الموقف  وأشار ."إلسرائيل المؤيدة مصر خارجية وزير

 .المصري تجاه اسرائيل خالل العامين السابقين منذ تولي السيسي مقاليد الحكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2016/8/25/%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-50-%D8%A3%D9%84%D9%81/2858339
https://www.youm7.com/story/2016/8/25/%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-50-%D8%A3%D9%84%D9%81/2858339
http://akhbarelyom.com/news/550526
http://akhbarelyom.com/news/550526
http://akhbarelyom.com/news/550521
http://akhbarelyom.com/news/550521
http://www.aswatmasriya.com/news/details/67090
http://www.aswatmasriya.com/news/details/67090
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -الرئاسة المصرية: 

 (بوابة األهرام) مستشارين بهيئة قضايا الدولة 3قرارات جمهورية بتعديل تاريخ أقدمية 

إبراهيم  هم: ياسرمستشارين بهيئة قضايا الدولة.والمستشارون  3قرارات جمهورية بتعديل تاريخ أقدمية  3أصدر السيسي، 

الجبسطي المستشار المساعد من الفئة )أ( بهيئة قضايا الدولة فى وظيفة مستشار مساعد )أ( بالهيئة.ومحمد فاروق أحمد 

وأشرف ممدوح نصر أبو ركبة يا الدولة فى وظيفة محام بهيئة قضايا الدولة.المستشار المساعد من الفئة )ب( بهيئة قضا

 المستشار بهيئة قضايا الدولة فى وظيفة مستشار مساعد )ب( بالهيئة.

 

 (بوابة األهرام) قراران جمهوريان بتعيين مستشارين بمجلس الدولة

السيسي، قرارين جمهوريين بتعيين مستشارين بمجلس الدولة.وهما محمد سليمان سيد سليمان المستشار المساعد  أصدر

 وتعيين حامد محمد فريد حامد مندوبا مساعدا بمجلس الدولة. )أ(بمجلس الدولة فى وظيفة مستشار بمجلس الدولة.

 

 -الحكومة المصرية: 

 (األهرام) استقالة وزير التموين... تعـديل وزارى محــدود خــالل أيــام

ن وزير التموي كشف مصدر مطلع عن إجراء تعديل وزاري محدود خالل أيام، بعد قبول االستقالة التي تقدم بها الدكتور خالد حنفي

 وزارات. ٦ إلى ٤والتجارة الداخلية خالل اجتماع مجلس الوزراء أمس، ورجح المصدر أن يشمل التعديل مابين 

 

 (اليوم السابع) الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الوزراء بقبول استقالة خالد حنفى

ر تضمن قبول استقالة الدكتور خالد حنفى وزي والذي ،6102لسنة  6311نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 التموين والتجارة الداخلية السابق، بسبب قضية فساد توريد القمح.

 

 (اليوم السابع) وزير التجارة يغادر لإلمارات بعد ساعات من تكليفه بتسيير مهام "التموين"

غادر مطار القاهرة الدولي المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، متجها إلى اإلمارات، بعد ساعات من تكليفه بتسيير مهام 

 ارة التموين، عقب استقالة الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية.وأعمال وز

 

 (وم السابعالي) الحكومة توافق على تعديل أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية

بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين  6101لسنة  01وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القانون رقم 

 بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1231208.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1231208.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1231210.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1231210.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192004/25/547661/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AA%D8%B9%D9%80%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%AD%D9%80%D9%80%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%80%D9%80%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192004/25/547661/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AA%D8%B9%D9%80%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%AD%D9%80%D9%80%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%80%D9%80%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/8/25/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%89/2858382
https://www.youm7.com/story/2016/8/25/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%89/2858382
https://www.youm7.com/story/2016/8/25/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85/2858328
https://www.youm7.com/story/2016/8/25/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85/2858328
https://www.youm7.com/story/2016/8/25/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86/2858112
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 (الشروق) يوافق على العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم« الوزراء»

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة 

هجرية، وعيد القوات المسلحة الموافق السادس  0131المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة لعام االحتفال بكل من عيد األضحى 

 ميالدية. 6102من أكتوبر لعام 

 

 (بوابة األخبار) الحكومة توافق على تعديل قانون تنظيم الجامعات

 0416لسنة  14بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم  وافق مجلس الوزراء على تعديل

بإنشاء برنامجي )الماجستير المهني والدبلوم المهني( في تخصص شبكات الحواسب السحابية بكلية الحاسبات والمعلومات ـ 

 جامعة القاهرة )مرحلة الدراسات العليا( بنظام الساعات المعتمدة.

 

 (بوابة األخبار) الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق اإلنسان

بإنشاء المجلس القومي لحقوق اإلنسان،  6113لسنة  41وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

ك طبقًا لإلجراءات والقوانين المنظمة المعمول بها في هذا اإلطار، وفي ضوء أحكام الدستور واالتفاقيات والعهود والمواثيق وذل

 الدولية التي تصدق عليها مصر.

 

 -البرلمان المصري: 

 (اليوم السابع) نائب يطالب بسحب الثقة من الحكومة كاملة بعد وقائع فساد القمح

تقدم باستقالته من منصبه، بعد تقدم عدد كبير من النواب بطلب  حنفى،إن خالد  النواب،قال حسام رفاعى، عضو مجلس 

مع القمح تورطه وإدانته، فسارع هو إلى االستقالة حتى لسحب الثقة منه، إثر كشف تقرير لجنة تقصى الحقائق فى فساد صوا

 .أو أن يسحب البرلمان الثقة منها أنا شخصيا أرى ضرورة أن يتم إقالة الحكومة كلهاتابع وال تسحب منه الثقة.و

 

 (اليوم السابع) اليوم انطالق االنتخابات التكميلية على مقعد حدائق القبة للمصريين بالخارج

اليوم بعد وفاة النائب سيد فرج، وذلك تنطلق الجولة األولى من االنتخابات التكميلية على المقعد الخالى بدائرة حدائق القبة، 

 .غدابالنسبة للمصريين فى الخارج، والتى تجرى على مدار اليوم وغدا، على أن تبدأ بالنسبة للمصرين فى الداخل، غدا وبعد 

 

 -أحزاب وائتالفات: 

 (البوابة نيوز) الصحافة الموحد"“لـ "الوفد" يقترح مشروع قانون مواٍز 

ينتظر فيه البرلمان، قانون اإلعالم والصحافة الموحد، المتوافق عليه بين الجماعة الصحفية والحكومة، تسعى  الذيفى الوقت 

األحزاب لتجهيز قانون مواٍز له، يكون بديًلا لتسيير الوضع بشكل مؤقت، فى ظل وجود خالفات محتدمة، من قبل الجماعة 

 ى وصفوها بغير المنصفة.الصحفية، بعد إجراء تعديالت من قبل الحكومة، والت

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25082016&id=75442f66-f4e1-438b-ab20-c6b1eae939d3
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25082016&id=75442f66-f4e1-438b-ab20-c6b1eae939d3
http://akhbarelyom.com/news/550532
http://akhbarelyom.com/news/550532
http://akhbarelyom.com/news/550529
http://akhbarelyom.com/news/550529
https://www.youm7.com/story/2016/8/26/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF/2858090
https://www.youm7.com/story/2016/8/26/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF/2858090
https://www.youm7.com/story/2016/8/26/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC/2858395
https://www.youm7.com/story/2016/8/26/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC/2858395
http://www.albawabhnews.com/2083873
http://www.albawabhnews.com/2083873
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 (البوابة نيوز) مؤتمر جماهيري لـقائمة "في حب مصر للمحليات"

تنظم قائمة في حب مصر للمحليات، برئاسة محمد الجيالني المنسق العام للقائمة، أول مؤتمر جماهيري؛ ألعضائها بمحافظة 

 الجمعة، بالمعادي شارع الجزائر لإلعالن عن البرنامج العام، واإلعالن عن مرشحي القائمة في القاهرة. القاهرة مساء

 

 -المؤسسات الدينية: 

 (بوابة األهرام) علي جمعة: األزهر لم ولن يخترق ألن اهلل الذي أقامه وحافظ عليه

مشاركته بمؤتمر "َمْن أهل السنة والجماعة" المنعقد بجهورية الشيشان،  خاللقال علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء باألزهر 

إن األزهر الشريف هو محضن أهل السنة والجماعة، وشيخه الدكتور أحمد الطيب هو إمام أهل السنة والجماعة، مؤكًدا أن األزهر 

شكيك في األزهر ولن يخترق ألن اهلل هو الذي أقامه وحافظ عليه وهيأه للحفاظ على المنهج لم يخترق كما يروج البعض للت

 الصحيح.

 

 -: تصريحات

 (البوابة نيوز) "عاشور" يستنكر الصمت العربي على اجتياح تركيا لألراضي السورية

المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الصمت العربي والدولي على دخول القوات العسكرية التركية استنكر سامح عاشور نقيب 

وأكد أن ذلك االجتياح يمثل فصال من فصول العدوان على األمة العربية وأراضيها، مطالبا بانعقاد طارئ  إلى األراضي السورية.

 من إجراءات لجالء االحتالل التركي عن سوريا. لجامعة الدول العربية، ومجلس األمن، التخاذ ما يلزم

 

 البوابة نيوز() مصدر أمني: سرقة رواتب الضباط واألفراد بالحماية المدنية حادث داخلي

ارة الحماية المدنية بالقاهرة بمنطقة قال مصدر أمنى، إن حادث سرقة ربع مليون جنيه من رواتب الضباط واألفراد من مبنى إد

ورجح المصدر أن تكون الواقعة اختالسا، خاصة أنه من الصعب دخول عناصر خارجية لمقر الحماية المدنية،  العتبة حادث داخلى

 نظرا لوجود كاميرات مراقبة تغطى كل أجزاء المبنى باإلضافة للشوارع المحيطة به.

 

 -توك شو: 

 (الشروق) أعمى ال يفرق بين الغني والفقير« القيمة المضافة»هيثم الحريري: 

افة، واللجوء لبدائل أخرى، قائًلا طالب النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، الحكومة بالتراجع عن إقرار قانون القيمة المض

 «.قانون أعمى ال يفرق بين الغني والفقير، وأن إقراره سيزيد من السخط الشعبي»إنه 

 

 (الشروق) وزير البترول السابق: تركت منصبي رفضا ألن أكون أداة للترويج السياسي

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول السابق، إن الثقافة السائدة في مصر هي تعميم األحكام على الحكومة بالكامل في حالة 

دوره، وأضاف أنه ترك مهام منصبه ألنه تحفظ على بعض األمور التي لم يقبلها النظام؛ بحجة عدم تصعيد  تقصير وزير ما في أداء

 الغضب في الشارع، ورفض أن يكون أداة للترويج السياسي.

http://www.albawabhnews.com/2083631
http://www.albawabhnews.com/2083631
http://gate.ahram.org.eg/News/1231487.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1231487.aspx
http://www.albawabhnews.com/2083024
http://www.albawabhnews.com/2083024
http://www.albawabhnews.com/2083729
http://www.albawabhnews.com/2083729
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26082016&id=97d4c260-050b-42c8-8ef2-b3b2f344d465
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26082016&id=97d4c260-050b-42c8-8ef2-b3b2f344d465
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25082016&id=b9547ebd-80fb-45db-a97f-1eb9fc728667
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25082016&id=b9547ebd-80fb-45db-a97f-1eb9fc728667


 

 

6102أغسطس  62  مرصد اإلعالم المصري       6   

 

 -سوشيال ميديا: 

 (اليوم السابع) : إبالغ وزير التموين المستقيل بقرار منعه من السفربكريمصطفى 

، أن النائب العام أصدر قرارا بمنع وزير التموين المستقيل خالد حنفى من السفر، على خلفية بكريأكد عضو البرلمان مصطفى 

، عبر حسابه الرسمى على تويتر، إنه تم إبالع الوزير بكريوقال .النيابة فى قضايا فساد منظومة القمح التحقيقات التي تجريها

 .السابق بقرار منعه من السفر

 

 (الشروق) «سجناء الرأي»لـ « البرادعي»رسالة من 

"إلى كل سجين رأي: قد تستطيع القوة  وقال ."إلى من أسماهم "سجناء الرأي« تويتر»، رسالة عبر وجه الدكتور محمد البرادعي

 حريتهم هي حريتنا". .الغاشمة أن تسحق الجسد ولكن أبدا لن تستطيع أن تسحق اإلرادة أو تغّيب الضمير أو تطمس الحق..

 

 (مصر العربية) وحش وفاسد بقيمصطفى النجار بعد استقالة وزير التموين: دلوقتي 

 .!! وحش وفاسد، معلش يا جنينة بقيوقال "دلوقتي ى أستقالة وزير التموين لبرلماني السابق مصطفى النجار علعّلق ا

 

 (مصر العربية) باسل عادل: التعديل الوزاري دون أسباب معلنة استمرار للفشل

وقال "ال نريد تعديل وزاري إذا كان بال .رأى البرلماني السابق باسل عادل أن التعديل الوزاري دون أسباب معلنة استمرار للفشل

 هو استمرار لصخب الفشل !!". سبب معلن، التعديل في صمت

 

 (مصر العربية) خالد داود: مالك عدلي ال يستحق البقاء في السجن

عّلق خالد داود، المتحدث باسم تحالف التيار الديمقراطي على استئناف النيابة العامة على إخالء سبيل المحامي والحقوقي مالك 

يوم، مالك ورفاقه  061قرار المحكمة بإخالء سبيل مالك عدلي بعد حبس احتياطي  وقال "أنباء عن استئناف النيابة على.عدلي

 لم يكونوا يستحقوا يوم واحد في السجن".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2016/8/26/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A5%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1/2858414
https://www.youm7.com/story/2016/8/26/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A5%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1/2858414
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25082016&id=828ee807-87eb-4a45-a47b-1c6422f99cc6
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25082016&id=828ee807-87eb-4a45-a47b-1c6422f99cc6
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%A7/1225092-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D9%82%D9%89-%D9%88%D8%AD%D8%B4-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF
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%A7/1225092-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D9%82%D9%89-%D9%88%D8%AD%D8%B4-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF
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%A7/1225047-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B4%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%A7/1225047-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B4%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%A7/1225341-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86
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%A7/1225341-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 (بوابة االخبار) مليار جنيه 13الكهرباء: مديونيتنا لوزارة البترول 

مليار جنيه ، تشمل  1.1قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة د.محمد اليماني إن حجم المديونية للقطاعات الحكومية بلغ 

 0عليها أكبر المديونيات المستحقة للوزارة بمبلغ وأكد اليماني أن شركات المياه والصرف الصحي    الجهاز اإلداري للدولة والمحليات

 .مليار جنيه 13مليون جنية تقريبا وأشار اليماني إلى أن وزارة الكهرباء مديونة لوزارة البترول بـ 111مليارات و

 (بوابة االخبار) مليار جنيه في أسبوع1.1البورصة تخسر 

مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي ألسهم الشركات 1.1منيت البورصة المصرية خالل تعامالت األسبوع الحالي بخسائر بلغت نحو 

 .%0.0مليار جنيه لدى األسبوع السابق له بانخفاض بلغت نسبته  102.2مليار جنيه مقابل   106.6المقيدة نحو

 (بوابة االخبار) واشنطن ترحب ببرنامج اإلصالح االقتصادي المصري

أكد متحدث باسم الخارجية األمريكية ترحيب واشنطن بالجهود التي تبذلها مصر لتبني حزمة من اإلصالحات االقتصادية الهامة   

ي الخبراء بين صندوق النقد والسلطات بدعم من صندوق النقد الدولي، كما اعرب عن سعادته بالتوصل إلي اتفاق علي مستو

 .وأوضح أن واشنطن تحث مصر علي تنفيذ برنامجها لإلصالح االقتصادي علي مدي السنوات الثالث القادمة المصرية

 (بوابة االخبار)الخميس  مليار جنيه لدى إغالق تعامالت3.0البورصة تخسر 

أغسطس، متأثرة بالضغوط البيعية من قبل صناديق 60عاودت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها لدى إغالق تعامالت الخميس

وخسر رأسمال  مليار دوالر 06االستثمار والمؤسسات األجنبية ،وسط ترقب للتوقيع النهائي على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 

 مليون جنيه. 104.0مليار جنيه وسط تعامالت بلغت نحو  106.6توى مليار جنيه ليبلغ مس 3.0السوقي نحو 

 (بوابة االهرام) أكتوبر 0سبتمبر إلى  62مصر تسعى لشراء كمية غير محددة من القمح للشحن من 

وم الخميس، لشراء كمية غير محددة من القمح في الفترة من طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر مناقصة ي

وقال نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف، إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من قمح اللين وقمح الطحين من  أكتوبر 0سبتمبر إلى 62

 نيا ورومانيا وبلغاريا.الواليات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا واألرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرا

 (الشروق) «يا الدفع يا قطع التيار»تنذر الجهات والهيئات المتأخرة بسداد مديونياتها.. وتحذرها: « الكهرباء»

اليمانى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء إن الوزارة أرسلت إنذارات لعدة جهات حكومية نتيجة تراكم قال الدكتور محمد 

المستحقات والمديونيات التى عليها، أبرزها شركات المياه والصرف الصحى واألوقاف، مستبعدا أن يتم قطع التيار الكهربائى على 

 ار عن مبنى إدارى تابع للوزارة أو الجهة التى لم تلتزم بسداد مديونياتها للوزارة.أى وزارة أو منشأة، ولكن من الممكن قطع التي

 (المصري اليوم) «القطن المصرى»من قيمتها بسبب  %16شركة هندية تخسر 

، «مصنوعة من القطن المصرى الممتاز»قطنية ُكتب عليها زورًا  تورطت شركة هندية لصناعة المنسوجات فى بيع منتجات

هم وخسرت أس لشركات تجزئة أمريكية، وثبت استخدام الشركة أقطانا مخلوطة وليس قطنا مصريا صافيا، ما أضر بسمعة الشركة

 .عالقاتها مع الشركةأيام، منذ كشف شركة تارجت األمريكية عن اعتزامها قطع  3من قيمتها السوقية خالل  % 16شركة ال

http://akhbarelyom.com/news/550328
http://akhbarelyom.com/news/550328
http://akhbarelyom.com/news/550599
http://akhbarelyom.com/news/550599
http://akhbarelyom.com/news/550642
http://akhbarelyom.com/news/550642
http://akhbarelyom.com/news/550539
http://akhbarelyom.com/news/550539
http://gate.ahram.org.eg/News/1231456.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1231456.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25082016&id=e899b916-c318-425e-b539-3903ef4bd1cb
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25082016&id=e899b916-c318-425e-b539-3903ef4bd1cb
http://www.almasryalyoum.com/news/details/999544
http://www.almasryalyoum.com/news/details/999544
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 (اليوم السابع) مليون دوالر 10صحيفة روسية: موسكو تصنع قمرا صناعيا لمصر بدال من رد 

مليون دوالر تأمين  10أعلنت صحيفة "ازفيستيا" الروسية أن موسكو ستقوم بصناعة قمر صناعى جديد لمصر بدال من استرداد 

وأوضحت الصحيفة الروسية أن مؤسسة "انيرجيا" الروسية ستعوض  القمر الصناعى المصرى الذى فقد فى الفضاء العام الماضى

 .مصر عن القمر الصناعى المصرى المفقود بقمر جديد، حيث لم يتوصل الجانب الروسى حتى اآلن ألسباب الفقدان

 (رصد) السوق السوداء.. وتباين العمالت األجنبيةجنيًها في  06.21الدوالر يسجل 

جنيها للشراء  06.21قرشا، حيث وصل إلى  31ارتفع سعر الدوالر في السوق السوداء اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري بقيمة 

من الدوالر، وامتناع مكاتب وشركات الصرافة عن البيع خوفا من الغلق، جنيها للبيع، وذلك نظرا لندرة المعروض  06.21في مقابل 

 مما أدى إلى ارتفاع السعر.

 (البوابه نيوز) آالف جنيه 1الدوالر يرفع سعر طن السكر لـ

مليون  ٤.٤مليون طن، سكر تنتج منها  ٤.٤، أن مصر تستهلك أكد محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات

إنه فى هذا «: البوابة»وقال شكرى لـ .«خام ومكرر»ألف طن من الخارج،  ٠٥٩طن، من سكر القصب والبنجر، ويتم استيراد نحو 

 .آالف جنيه للطن ٧و ٦.٥العام حدثت مشكلة تسببت فى ارتفاع األسعار إلى ما بين 

 (البوابه نيوز) مليارات جنيه من البنوك 3الحكومة تقترض اإلثنين.. 

مليار جنيه، وتبلغ  3يطرح البنك المركزي المصري، اإلثنين المقبل، نيابة عن وزارة المالية سندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 

من المتوقع و سنوات 01مليون جنيه ألجل  011سنوات، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني  0جل مليار جنيه أل 6.0قيمة الطرح األول 

 .مليار جنيه 611أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى 

 (البوابه نيوز) أشهر 3مليون جنيه في  11خسارة أوراسكوم لالتصاالت 

كشفت نتائج األعمال المجمعة لشركة أوراسكوم لالتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا القابضة، عن تحولها إلى تحقيق صافي خسائر 

وأضافت الشركة في بيان أودعته البورصة المصرية اليوم الخميس، أن صافي  مليون جنيه 11، بنحو6102خالل الربع الثاني من 

 .مليون جنيه خالل الثالثة أشهر المنتهية في يونيو الماضي 11.2بلغ  الخسارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2016/8/25/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%82%D9%85%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%AF/2858133
https://www.youm7.com/story/2016/8/25/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%82%D9%85%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%AF/2858133
http://rassd.com/192271.htm
http://rassd.com/192271.htm
http://www.albawabhnews.com/2083761
http://www.albawabhnews.com/2083761
http://www.albawabhnews.com/2083430
http://www.albawabhnews.com/2083430
http://www.albawabhnews.com/2082970
http://www.albawabhnews.com/2082970
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-0

 (  بوابة االخبار) القاهرة" احتجاجا على قطع المياه –أهالي "السالم" يقطعون طريق "السويس 

وقطع  بسبب استمرار قطع المياه خمسة أيام 6و 0تجمهر المئات من أهالي مدينة السالم أمام محطة الرفع المغذية للسالم 

ومحطة الرفع بالطريق السريع،  6القاهرة"، والذي يربط بين مدخل السالم  –األهالي الطريق البطيء الموازى لطريق "السويس 

 .السيارات، احتجاجا منهم على تجاهل المسئولين ألزمة انقطاع المياه في المدينةمستخدمين إطارات 

 (البوابه نيوز) وقفات احتجاجية في "أبو سمبل" بسبب سوء الخدمات الطبية

أمام مقر الوحدة المحلية والمستشفى الدولى أحتجاًجا  ةنظم أهالي مدينة أبو سمبل السياحية بمحافظة أسوان وقفات احتجاجي

منهم على سوء الخدمات الطبية المقدمة لهم،وعدم تواجد العديد من التخصصات التي تدفع المرضى التوجه إلى أسوان لتلقى 

 .الطبية المقدمة لهموقال مصطفى أحمد أحد أبناء مدينة أبوسمبل إن معاناة األهالي مستمرة منذ سنوات من الخدمة  العالج

 

 قضايا المجتمع-6

 

 اإلعالم

 (بوابة االهرام) "أحمد موسى جاب ورا" يتصدر تويتر بعد ساعات من استفتائه المثير للجدل حول الرئاسة

األولى إلطالق حسابه على تويتر أن يصنع دائرة جدلية جديدة  موسى صاحب التاريخ الطويل من إثارة الجدل قرر منذ الدقائق

شارك و 6102بإطالق استفتاء عن مدى تأييد الجمهور لدخول السيسي انتخابات الرئاسة لفترة جديدة بعد انتهاء مدته الحالية في 

 ضد ترشح الرئيس. %21ألًفا صوت منهم نحو  61باالستفتاء نحو 

 (قالشرو) لبرلمانلقبل عرضه « الهيئة الوطنية لإلعالم»ش المراجعة النهائية لـيناق« اإلذاعة والتليفزيون»

رئيس االتحاد، لمناقشه المراجعة النهائية لمشروع عقد مجلس أمناء اتحاد اإلذاعة والتليفزيون، اجتماًعا برئاسة صفاء حجازى 

وأكد المجلس على ضرورة أن  قانون الهيئة الوطنية لإلعالم، قبل عرضه على مجلس النواب وإبداء المالحظات المختلفة حوله

 .كفل تطورهيلبي مشروع القانون كافة المتطلبات المستقبلية لإلعالم المسموع والمرئى والرقمى المملوك للدولة، بما ي

 (الوطن) أحمد موسى يغلق صفحته على "تويتر" بعد "استطالع السيسي"

أغلق اإلعالمي أحمد موسى مقدِّم برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، حسابه الشخصي على موقع "تويتر" بعد 

وكان موسى طالب متابعيه بإبداء  رأي بشأن ترشَّح عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية الذي عرضه عبر حسابهاستطالع ال

 رأيهم في ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة، تحت سؤال: "هل تؤيد ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة؟".

 

 

http://akhbarelyom.com/news/550076
http://akhbarelyom.com/news/550076
http://www.albawabhnews.com/2082564
http://www.albawabhnews.com/2082564
http://gate.ahram.org.eg/News/1231497.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1231497.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25082016&id=42ec37a2-8db1-4f16-9fae-2c0f3718012f
http://www.elwatannews.com/news/details/1357497
http://www.elwatannews.com/news/details/1357497
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 التعليم

 (الوطن) أزمة المدارس فى األراضى وليس التمويل«: التعليم»

أكد الدكتور الهاللى الشربينى، وزير التربية والتعليم، خالل زيارته لمحافظة المنوفية، أمس، أن األزمة التى تواجه الوزارة فى بناء 

لو عندك أرض ومفيش عليها »مليات اإلنشاء، مضيفًا: المدارس هى عدم توفر األراضى، نافيًا أن تكون األزمة فى تمويل ع

 «.مشكالت معنديش مشكلة أبنى مدارس، المشكلة فى األرض وليست فى التمويل

 

 السياحه

 (الشروق) ال تأكيدات رسمية روسية بشأن رفع حظر السفر إلى مصر«: الشروق»وزير السياحة لـ

ال توجد حتى اآلن أى تأكيدات من الحكومة الروسية أو مسئولين على رفع الحظر المفروض على السياح الروس للسفر إلى مصر، 

وأضاف راشد أن لدى وزارته خطة مدروسة الستعادة الحركة  .«الشروق»زير السياحة فى حوار مع بحسب تصريحات يحيى راشد، و

 السياحية من جميع األسواق.

 

 النقل والمواصالت

 (نيوزالبوابه ) عربة قطار 111سحر نصر تبحث مع وزير الخارجية والتجارة المجري تمويل 

ت وناقش بيتر زيجارتو وزير الخارجية والتجارة المجرى والذي يزور مصر حاليا استقبلت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى

عربة قطار لصالح  111تعزيز التعاون في مجاالت توريد قاطرات للسكك الحديدية، حيث تم التطرق لمشروع توريد وتصنيع  معه

 الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث سيقوم الجانب المجرى بالتمويل من خالل بنك تنمية الصادرات المجرى "اكسيم بنك".

 

 قباطاأل

 (الشروق) وترميم الكنائسالحكومة توافق على قانون بناء 

وأكد المجلس، في بيان  وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، وذلك في ضوء أحكام الدستور

 الخميس، أن مشروع القانون جاء بعد التوافق الكامل عليه مع ممثلي مختلف الكنائس المصرية.

   (بوابة االخبار)  محافظ أسيوط يهنئ األقباط الكاثوليك بذكرى رحلة العائلة المقدسة لمصر

قي ، مطرانية األقباط الكاثوليك بحي شرق مدينة أسيوط لتقديم التهنئة لألخوة األقباط زار محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسو

 بمناسبة االحتفالية السنوية بذكرى رحلة العائلة المقدسة داخل األراضي المصرية بجبل أسيوط الغربي بدير درنكة.

 أخرى

 (الوطن) قرى فى محافظة البحيرة 2العطش يضرب 

قرى فى مركزى دمنهور وأبوالمطامير من انقطاع المياه عنهم لعدة أيام، رغم نفى المسئولين فى  2تواصلت شكاوى أهالى 

س سعد غراب، عدم وجود أزمة فى قرى محافظة البحيرة وجود أزمة، فأّكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، المهند

 «.أزمة المياه انتهت فى دمنهور»، التابعة لقرية األبعادية، مشددًا على أن «مّيل، والكفراوى، وجودة، وصيدح، والعباسية»

http://www.elwatannews.com/news/details/1354327
http://www.elwatannews.com/news/details/1354327
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25082016&id=11c7ba6c-0f10-478e-b9c5-ba2751d727ca
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25082016&id=11c7ba6c-0f10-478e-b9c5-ba2751d727ca
http://www.albawabhnews.com/2083071
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25082016&id=df516ffa-5264-47bd-9214-38c4b66da690
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25082016&id=df516ffa-5264-47bd-9214-38c4b66da690
http://akhbarelyom.com/news/550304
http://akhbarelyom.com/news/550304
http://www.elwatannews.com/news/details/1354354
http://www.elwatannews.com/news/details/1354354
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 (الوطن) ساعات.. والشركة: عطل مفاجئ 2أهالي الخانكة يشتكون من انقطاع المياه لـ

ساعات ابتداء من الواحدة ظهرا وحتى  2سادت حالة من االستياء بين أهالي مدينة الخانكة بسبب انقطاع المياه، الخميس لمدة 

وأشار المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة  التاسعة مساء، خاصة أنه لم يتم إخطار األهالي لتوفير احتياجاتهم من المياه

 .مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إلى عطل مفاجئ 

 (الوطن) قطع التيار الكهربائي بعدة مناطق في دمياط

اليوم الجمعة من الثامنة صباحا حتى الحادية عشر ظهرا بمحطة أعلن ديوان عام محافظة دمياط، انقطاع التيار الكهربائي، 

وقال الديوان إنه سيترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق عدة  محوالت غرب دمياط وذلك ألعمال الصيانة

 .بالمحافظة من بينها بعض محطات المياه، ما سيؤدي لضعف المياه بمدينة دمياط وعزبة البرج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1357335
http://www.elwatannews.com/news/details/1357335
http://www.elwatannews.com/news/details/1356960
http://www.elwatannews.com/news/details/1356960
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األخبار األمنية: 

 (بوابة األهرام) تشكيل عصابي يطعن أمين شرطة بقصر النيل خالل ضبطهم

حقيبة على الفور توجه إليهم أمينى شرطة الستبيان  خالل مرور دورية أمنية تالحظ وجود شخصين فى وضع اشتباه وبحوزتهما

أمرهما فقام أحدهما بطعن أمين الشرطة "هانى جاد" بمطواة في جانبه األيسر فقامت القوة األمنية بمطاردتهما وتم القبض 

 عليهما وتحرير محضر بالواقعة.

 

 (بوابة األهرام) المصريةالداخلية: إصابة شرطي في إحباط محاولة تهريب على الحدود الشرقية 

صرح مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، بنجاح قوات األمن المركزي، في التصدي لمحاولة تهريب على الحدود الشرقية المصرية 

 .مصرع أحدهم وإصابة أحد أفراد الشرطةتبادل إطالق النيران مع المهربين، مما أسفر عن حدث وإحباطها.و

 

 (اليوم السابع) مصدر أمنى: تفريغ كاميرات المراقبة لتحديد سارقى رواتب ضباط الحماية المدنية

أكد مصدر أمنى أن رجال المباحث بالقاهرة ستقوم بتفريغ كاميرات المراقبة بكافة أرجاء إدارة الحماية المدنية، لضبط مرتكبى 

واقعة سرقة مرتبات ضباط الحماية المدنية بالقاهرة، حيث يعكف فريق أمنى من رجال المباحث على فك طالسم الواقعة 

 بداخل اإلدارة. وضبط مرتكبى الواقعة

 

 (بوابة األخبار) مليون جنيه 011رشيد محمد رشيد يتقدم بطلب للتصالح مع الدولة ورد 

ومسؤولين سابقين أفادت صحيفة األخبار إن جهاز الكسب غير المشروع يدرس حاليا عددا من مذكرات التصالح المقدمة من وزراء 

بطلب رسمي عبر محاميه إلى الجهاز لرد  رشيدقدم حيث تفي الدولة وعلى رأسهم وزير التجارة والصناعة األسبق رشيد محمد رشيد.

 مليون جنيه مقابل إسقاط التهم الموجهة ضده حسب تعديالت قانون الكسب االخيرة. 011مايعادل 

 

 -محاكم ونيابات: 

 (بوابة األهرام) أيام على ذمة التحقيقات 1استراحة مدير أمن دمياط متهمين هاجموا  3حبس 

متهمين باالشتراك مع متهم رابع )هارب(، في الشروع بقتل المجند المكلف بحراسة االستراحة،  3أمرت نيابة دمياط بحبس 

 أيام على ذمة التحقيقات. 1ادر جنيدي، مدير أمن دمياط ومهاجمة استراحة اللواء ن

 

 (بوابة األهرام) والمحكمة تقبل وتحدد السبت لنظره .النيابة تستأنف على قرار إخالء سبيل مالك عدلي..

إخالء سبيل مالك عدلي، وقبلت محكمة جنايات شبرا الخيمة االستئناف، تقدمت نيابة شبرا الخيمة ثاني، باستئناف على قرار 

 وحددت جلسة السبت المقبل لنظر االستئناف.

http://gate.ahram.org.eg/News/1231478.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1231478.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1231414.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1231414.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/8/25/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%89-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%BA-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%89-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9/2858131
https://www.youm7.com/story/2016/8/25/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%89-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%BA-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%89-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9/2858131
http://www.aswatmasriya.com/news/details/67102
http://www.aswatmasriya.com/news/details/67102
http://gate.ahram.org.eg/News/1231411.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1231411.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1231311.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1231311.aspx
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 (بوابة األخبار) موظفين للنيابة لتزويرهم شهادات الماجستير 2"التضامن" تحيل 

حاالت تزوير لشهادات  2االجتماعي، بإبالغ النيابة العامة والنيابة اإلدارية التخاذ الالزم ضد أصحاب قامت وزارة التضامن 

 "ماجستير"ضمن المعينين بأحد صندوقي التأمينات االجتماعية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/550344
http://akhbarelyom.com/news/550344
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 السادسالمحور 

 المصري العسكريتطورات المشهد 
 

 (األهرام) كينيا فى الصناعات العسكرية والمدنيةتبحث التعاون مع « العربية للتصنيع»

سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع والعميد جونه موانجى قائد سالح المدفعية  عبد العزيزبحث الفريق 

لدولة كينيا أمس، عددًا من الملفات والموضوعات ذات االهتمام المشترك بين مصر وكينيا فى المجاالت التصنيعية المختلفة 

 المصرية وخبراتها الُمكتسبة فى هذين المجالين. سواء المدنية أو العسكرية، وكيفية االستفادة من اإلمكانات

 

http://www.ahram.org.eg/News/192004/25/547686/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9%C2%BB-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192004/25/547686/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9%C2%BB-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7.aspx

