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 األولالمحور 

 المصرية الخارجيةتطورات السياسة 

 (بوابة األهرام) شكري يستقبل وزير خارجية أرض الصومال

الخارجية، سعد علي شيري وزير خارجية أرض الصومال، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى مصر، التي استقبل سامح شكري وزير 

 التقى خاللها بوزيري التعليم والصحة، فضال عن وكيل األزهر الشريف.

 

 (بوابة األهرام) سفير الهند في مصر: زيارة السيسي دفعة قوية للعالقات التاريخية بين القاهرة ونيودلهي

أكد سانجاي باتاتشاريا سفير الهند لدى مصر، أن زيارة السيسي المرتقبة لبالده الخميس المقبل ستعطى العالقات التاريخية بين 

 مصر والهند قوة، لما للبلدين من دور قوى في العالم.

 

 (بوابة األهرام) اهل البحرينيأبو الغيط يزور المنامة للقاء الع

 توجه األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى العاصمة البحرينية المنامة في زيارة رسمية تستغرق ثالثة أيام.
 .ا من كبار المسئولين في المملكةالملك حمد بن عيسى آل خليفة وعدًدويلتقي أبو الغيط خالل زيارته بالعاهل البحريني 

 

 (اليوم السابع) اإلذاعة العبرية: مصر ترعى لقاءا مرتقبا بين نتنياهو وأبومازن

كشفت اإلذاعة العامة اإلسرائيلية عن لقاءًا مرتقبًا سيعقد بين رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس ورئيس 

وقال مصدر دبلوماسى رفيع المستوى، أن مصر وروسيا .الوزراء اإلسرائيلى بنيامين نتنياهو الستئناف عملية السالم بين الطرفين

 .الفلسطينيين واإلسرائيليين، سعيا لدفع عملية السالم المتوقفة منذ سنوات تعمالن على تقريب وجهات النظر بين

 

 (اليوم السابع) اليوم المرشحة البلغارية لمنصب سكرتير األمم المتحدة يلتقيوزير الخارجية 

 سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم مع إيرينا بوكوفا، المرشحة البلغارية لمنصب سكرتير عام األمم المتحدة. يلتقي

 

 (اليوم السابع) الرحالت"عودة “لـ وكالة روسية: وصول الخبراء الروس لمطار القاهرة استعدادا 

راء الروس الذين سيشاركون في التحقق من أمن المطارات أعلنت وكالة األنباء الروسية "تاس"، نقال عن مصدر، أن وفد الخب

وأوضحت الوكالة الروسية، أن المتخصصين الروس سيتفقدون أيضا عددا من الفنادق فى مدينتى .المصرية وصل بالفعل للقاهرة

 .والمنتجعاتشرم الشيخ والغردقة، باإلضافة إلى تفقد أمن المطارات وتفتيش المنشآت السياحية، بما في ذلك فنادق 

 

 (اليوم السابع) أعضاء مجموعة الصداقة المصرية البريطانية فى مجلس النواب يلتقيسامح شكرى 

 يضم السادة النواب والذيفى مجلس النواب،  البريطانية-وزير الخارجية، أعضاء مجموعة الصداقة المصرية استقبل سامح شكرى 

إنجى مراد وطارق الخولى وإبراهيم حجازى وهالة سلطان أبو على ومحمد زكريا محى الدين وياسمين أبو طالب وكريم شريف وأحمد 

 السجينى.
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 (اليوم السابع) ن بإنهاء إجراءات السفر لروماالسفير اإليطالى يبلغ أسرة مصاب السرطا

يطاليا، أنها بصدد إنهاء إجراءات السفر إلى إيطاليا بصحبة سنة المهاجر إل 01أكدت سامية فرج والدة الطفل أحمد فؤاد مرعى، 

إن السفير اإليطالى أبلغها بإنهاء إجراءات السفر وتجهيز التأشيرات، لها ولنجلها وقالت نجلها "أشرف"، المصاب بسرطان الدم.

 المصاب، وكذلك ابنتها الصغرى.

 

 (بوابة األخبار) سكرتير عام األمم المتحدةوزير الخارجية يستقبل نظيره السلوفاكي المرشح لمنصب 

استقبل وزير الخارجية، سامح شكري، وزير خارجية سلوفاكيا المرشح السلوفاكي لمنصب سكرتير عام األمم المتحدة "ميروسالف 

ة تعزيز دور األمم المتحدة بشكل عام والسكرتير العام بشكل اليتشاك"، حيث استمع شكري لعرض المرشح لرؤيته حول كيفي

 خاص في التعامل مع القضايا الدولية، كما حرص اليتشاك على االستماع إلى اقتراحات الوزير شكري في هذا اِلشأن.

 

 (الشروق) سفير بيالروسيا بالقاهرة يبحث مع رئيس القابضة للمستحضرات الحيوية إنتاج األدوية

بحث سفير بيالروسيا بالقاهرة سيرجى راتشكوف، مع الدكتور ألفت غراب رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية 

 «سي»تابعة لها في إنتاج األدوية من بينها اللقاحات المضادة اللتهاب الكبد الوبائي واللقاحات، خبرة الشركة والشركات ال

 والسرطان، مشيًرا إلى أن هذا اللقاء يأتي في أعقاب مباحثاته مؤخًرا مع الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان.

 

 (البوابة نيوز) "مصر" تشارك في مهرجان التوظيف الدولي بروما مارس المقبل ألول مرة

، المسئول الدولي وسفير منظمة "جوفاني نيل موندو" التي تقوم بتنظيم مهرجان التوظيف عبد اهللكشف عمر مصطفى السيد 

للتواصل والتالقي بين العقول الشابة الدولي بالعاصمة اإليطالية "روما"، قائال: إن مهرجان التوظيف الدولي بروما هو فرصة 

الرائعة والمؤسسات والشركات والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية، مشيرا أن المهرجان سيعقد للمرة الثانية في الفترة 

 في مدينة روما. 9102مارس  01إلى  00من 

 

 (موقع وزارة الخارجية) وزارة الخارجية تدين التفجير األخير في تركيا

بمدينة "جيزرة" جنوب شرق  9102أغسطس  ٦٢أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية التفجير اإلرهابي الذي وقع صباح الجمعة 

تركيا، بالقرب من مبنى أمني، والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، معربا عن تعازيه ألسر الضحايا ومتمنيا الشفاء 

 العاجل للمصابين.

 

 (ةموقع وزارة الخارجي) مصر ترحب بإعالن المجلس الرئاسي الليبي تقديم تشكيل جديد لحكومة الوفاق الوطنى

يد لحكومة الوفاق الوطنى الى مجلس النواب الليبي، رحبت جمهورية مصر العربية بقرار المجلس الرئاسي الليبي تقديم تشكيل جد

 استجابة لقرار مجلس النواب بعدم منح الثقة لحكومة الوفاق الوطنى الحالية وطلب طرح تشكيل جديد لها. 
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https://www.youm7.com/story/2016/8/28/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7/2861910
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http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29082016&id=ec89ec5c-f460-4cbd-941e-cd3412b5dbd9
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http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=c4f25c52-f503-4b02-ac54-cadd47d68204
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=c4f25c52-f503-4b02-ac54-cadd47d68204
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -الرئاسة المصرية: 

 (األهرام) القومى األمريكيالسيسي يستقبل وفًدا من مجلس أعمال األمن 

أكد ال السيسى أهمية التوصل إلى حلول سياسية لألزمات القائمة بعدد من دول المنطقة، بما يحفظ وحدة وسيادة تلك الدول 

وسالمتها اإلقليمية، جاء ذلك خالل استقباله أمس وفدا من مجلس أعمال األمن القومي األمريكي، يضم ممثلين عن مجتمع 

 األعمال األمريكي المهتمين ببحث الموضوعات السياسية واألمنية المرتبطة باألمن القومى.

 

 (بوابة األهرام) رحها لالكتتاب العامالسيسي: اختيار عدد من الشركات في قطاع البترول والقطاع المصرفي لط

وصرح الُمتحدث الرسمي بِاسم رئاسة الجمهورية، بأن وزيرة االستثمار استعرضت  اجتمع السيسي، بداليا خورشيد وزيرة االستثمار.

والموضوعات التي سيتناولها، والتي تشمل متابعة تطور تصنيف مصر في خالل االجتماع تشكيل المجلس األعلى لالستثمار 

 .التقارير الدولية الخاصة باالستثمار

 

 -الحكومة المصرية: 

 (اليوم السابع) بدء االجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية األردنية المشتركة اليوم

لعليا المصرية األردنية المشتركة، لبحث سبل تعزيز التعاون تبدأ اليوم االجتماعات التحضيرية للدورة السادسة والعشرين للجنة ا

وتركز اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين الجانبين والتى سيشملها جلسة مباحثات .الثنائي بين البلدين في مختلف المجاالت

 .ألردنية فى مختلف المجاالترية اثنائية بين رئيس الوزراء المصرى ونظيره األردنى، حول سبل دعم وتعزيز العالقات المص

 

 (بوابة األهرام) وزير العدل يوافق على الجزء الثانى من الحركة القضائية

إدارة التفتيش  وافق المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، على مشروع الجزء الثانى من الحركة القضائية، وذلك بعد انتهاء

 القضائى من إعداده، تمهيًدا لعرضه على مجلس القضاء األعلى اإلثنين.

 

 (اليوم السابع) رئيس الوزراء يستعرض معايير تخطيط الخدمات الثقافية واالجتماعية فى مصر

"التخطيط،  وزراء: عقد المجلس األعلى للتخطيط والتنمية العمرانية اجتماعه، برئاسة شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بحضور

اإلسكان، البيئة، التنمية المحلية، الزراعة، الثقافة، التجارة والصناعة، والسياحة"، وممثلى الجهات المعنية بالتنمية العمرانية 

 واستخدامات األراضي، ونخبة من الخبراء والمتخصصين من أعضاء المجلس.
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 (بوابة األخبار) ور قناة السويسشريف إسماعيل يلتقي مميش ودرويش لبحث خطط تنمية مح

التقى منذ قليل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بالفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ود. احمد 

ويعقد اللقاء في إطار حرص رئيس الوزراء على بحث المخطط العام لجذب درويش رئيس هيئة تنمية محور قناة السويس.

 .االستثمارات للمنطقة االستثمارية

 

 -الوفود األجنبية: 

 (بوابة األخبار) لجنة سويسرية تصل مطار القاهرة لمتابعة اإلجراءات األمنية

القاهرة الدولي لجنة من سلطات الطيران السويسري تضم ثالثة مستشارين أمنيين، لمتابعة إجراءات تأمين الركاب وصل إلى مطار 

 ونقل الحقائب واألمتعة والبضائع.

 

 -البرلمان المصري: 

 (بوابة األهرام) ويستكمل باقى المواد غًدا ن مشروع قانون "القيمة المضافة"مادة م 83البرلمان يمرر 

مادة من مشروع قانون القيمة المضافة المقدم من الحكومة، وقد وافق البرلمان على المادة الثالثة  83وافق مجلس النواب، على 

 العام المقبل. %01ذا العام، وه %08من مشروع القانون، والتي وافق فيها مجلس النواب على نسبة الضريبة 

 

 (بوابة األهرام) من الجلسة العامة اعتراًضا على التصويت باأليدي 92/81انسحاب تكتل 

عبد العزيز عضو التكتل إن من الجلسة العامة اعتراًضا على التصويت برفع األيدى، وقال النائب خالد  92/81انسحب تكتل 

سبب االنسحاب من التصويت على مناقشة قانون القيمة المضافة هو اعتراضهم على التصويت على القانون برفع األيدى وأنهم 

 طالبوا رئيس البرلمان أن يكون التصويت إلكترونيا.

 

 (بوابة األهرام) أكتوبر المقبل بدء دور االنعقاد الثاني لمجلس النواب 9رئيس النواب: 

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب إن موعد بدء دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي األول لمجلس 

 النواب، سيكون في الثاني من أكتوبر المقبل.

 

 (اليوم السابع) المادة الثانية من قانون بناء الكنائيسالبرلمان يناقش اليوم مطالب إلغاء 

، وكيل لجنة اإلسكان بالبرلمان، إن المادة الثانية من قانون بناء الكنائس المتعلقة بمساحة الكنيسة، بدويقال النائب عادل 

وعدد األقباط، تحدث لغطا كبيرا فى اجتماعات اللجان المشتركة بالبرلمان، موضحا أن هناك مطالبات بإلغاء هذه المادة، وهو ما 

 االثنين.سيتم بحثه خالل اجتماع اللجنة اليوم 
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 (اليوم السابع) فى انتخابات حدائق القبة 1882 فهميصوتا وحشمت  2928حسين جاد يحصل على 

صوًتا، وحصل  928آالف و 2 علىأعلنت اللجنة العامة لالنتخابات، حصول حسين جاد، المرشح على مقعد حدائق القبة الشاغر، 

 أصوات. 9013اإلعادة بينهما، فيما حصل سيد على، على  صوًتا لتجرى جولة 882آالف و 1وفقا للجنة على  فهميالمرشح حشمت 

 

 (بوابة األخبار) ورئيس مجلس النواب يتوعد االئتالف إلى لجنة القيم« 81/ 92»إحالة 

عقدهم مؤتمر صحفي أعلنوا من خالله إلى لجنة القيم للتحقيق معهم في ضوء  92/81وافق مجلس النواب، على إحالة تكتل 

 األسباب والدوافع التي أدت إلى رفضهم لقانون ضريبة القيمة المضافة واالنسحاب من الجلسة.

 

 -األحزاب واالئتالفات: 

 (البوابة نيوز) "مستقبل وطن" يلتقي المسئولين الصينيين لبحث التعاون االقتصادي

 لقاءاته بكينواصل وفد حزب مستقبل وطن، المشارك في مباحثات حزب الشيوعي الصيني المنعقدة بالعاصمة الصينية 

واجتماعاته المطولة مع عدد من المسئولين الصينيين ورؤساء العديد من الشركات؛ بهدف بحث العالقات الثنائية بين البلدين 

 ت الصناعة والزراعة والتكنولوجيا.ومناقشة سبل تعزيزها في مجاال

 

 (البوابة نيوز) وفد األحزاب المصرية في الصين يبحث التعاون السياحي بين البلدين

"ليوباتشوي"  عقد وفد األحزاب المصرية إلى جمهورية الصين الشعبية، مباحثات مهمة مع المسئولين المحليين بمدينة

 بمقاطعة "قويتشو" الصينية، بهدف تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين، على رأسها تعزيز التعاون االقتصادي والسياحي.

 

 (البوابة نيوز) عصام خليل يعلن فصل "نادية هنري" من "المصريين األحرار"

الدكتور عصام خليل، رئيس حزب "المصريين األحرار"، إنه ال يوجد أي خالفات بين الحزب، والنائبة نادية هنري، والتي أعلنت قال 

 وأكد أن الحزب سيطبق الالئحة الخاصة به على النائبة، والتي تقر بفصلها نهائًيا من الحزب. .”81\92منذ أيام انضمامها لتحالف "

 

 (البوابة نيوز) بالرد على شائعات التنازل عن جزيرة تشيوس "الجيل" يطالب الحكومة

طالب حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابىالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بالرد على ما أثير على 

سيادتها المصرية على جزيرة "تشيوس"، التي تستأجرها حكومة اليونان منها، صفحات التواصل االجتماعى حول تنازل مصر عن 

 وتدفع مقابلها إيجاًرا سنوًيا يبلغ مليون دوالر.

 

 -منظمات المجتمع المدني: 

 (بة نيوزالبوا) شخًصا السيسي"تحيا مصر": مصر تواجه مؤامرة خارجية تستهدف 

أكد طارق محمود، األمين العام الئتالف دعم صندوق تحيا مصر، أن مصر تواجه مؤامرة خارجية كبرى، تهدد أمنها القومي، مضيًفا 

 أن تلك المؤامؤة تستهدف السيسي شخصًيا.
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 -تصريحات: 

 (الوطن) الصحفيين" للنائب العام األسبوع المقبل“بـ "قالش": سنقدم مستندات وقائع الفساد 

قال يحيى قالش، نقيب الصحفيين، إن مجلس النقابة سيتقدم ببالغ إلى النائب العام خالل األسبوع المقبل للتحقيق في وقائع 

النقابة هما كارم محمود واسامة داوود، موضحا وأضاف أنه تمت إضافة عضوين من مجلس .الفساد المالي الذي اكتشفته النقابة

 .أن مهمة لجنة التحقيق التي شكَّلها المجلس هي تجميع وتوثيق وذلك بشكل أساسي لصياغته

 

 (الشروق) وأرحب بإحالتي للجنة القيم «عبدالعال على»يوسف: زعالن من  خالد

رًدا على اتهام الدكتور علي عبد العال، لنواب التكتل  «81-92»قال النائب خالد يوسف، عضو مجلس النواب والقيادي بتكتل 

أول مرة أقول في اإلعالم إن أنا زعالن من الدكتور علي، وأرحب أنا وأعضاء التكتل بقرار »المجلس:  بأنهم يمارسون اإلرهاب على

 «.اإلحالة للجنة القيم

 

 -توك شو: 

 (الشروق) إبراهيم عيسى: ارتفاع جنوني في األسعار والحكومة في واد آخر

قال إبراهيم عيسى، إن مصر تشهد ارتفاعا جنونيا في األسعار، بشكل ينبئ بإمكانية حدوث انفجار اجتماعي وشيك، وأضاف أن 

عاني المجتمع من مرض اقتصادي كبير، متابًعا: "الحكومة عاملة زي الشخص الذي أتى بمريض وأجلسه الحكومة في واد آخر بينما ي

 أمام النيل وبيقوله بص المياه والكهرباء والطريق حلو إزاي، بينما هو يريد الذهاب إلى المستشفى لتلقي العالج الالزم لمرضه".

 

 (الشروق) و؟يوني 81إبراهيم عيسى يتساءل: إيه اللي اتغير بعد 

في أولويات »يونيو، بسبب ما اعتبره عدم الترتيب الجيد لألولويات، قائًلا:  81انتقد إبراهيم عيسى، أداء الحكومات من بعد ثورة 

وأضاف أنه من الضروري أن تحدث تغيرات يلمسها  .«ماشية فيها بدون أخذ رأي أي شخص، ودون النظر للطبقة المتوسطةالحكومة 

في فرق بين أن الدولة تنجح أنها توصلك للعادي، وأنها تغير »المواطن، وأن يجد كل يوم تغير في الحياة لألفضل، متابًعا: 

 «.يونيو؟ 81رة حياتك لألحسن، لكن إيه اللي اتغير بعد ثو

 

 -سوشيال ميديا: 

 (مصر العربية) عمرو سالمة: "الجبناء" هم من يلومون الثورة على مصايب الدولة

مع عسكرة عصر عبد وقال مازلت منبهًرا، إن .انتقد المخرج عمرو سالمة إلقاء اللوم على شباب الثورة، في السنوات الماضية

الناصر، وانفتاح عصر السادات، وفساد عصر مبارك، وتخبط سنة المجلس العسكري، ورخاوة سنة اإلخوان، وكل االنهيار في الثالث 

 ."كل مصايب البلد على-أو بمعنى أصح احتجوا -سنين اللي فاتوا، مازال هناك من يلوم شوية شباب ثاروا 

 

 (مصر العربية) هجير مسيحيي الوطن العربيفريدة الشوباشي: هناك مخطط لت

وقالت في تغريدة على حسابها .المسيحيينرأت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي أن الوطن العرب يواجه مخطًطا يهدف لتهجير 

 ."مخطط لتهجير مسيحيي الوطن العربي، فتكون المواجهة مع مسلمين !!!، لكن نقبهم على شونةانتبهوا بموقع "تويتر": "

http://www.elwatannews.com/news/details/1365468
http://www.elwatannews.com/news/details/1365468
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29082016&id=349e60bc-6a22-42ad-b565-eb117658ceef
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29082016&id=349e60bc-6a22-42ad-b565-eb117658ceef
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29082016&id=7c82e0fc-0134-445e-b31e-2079cc2742c5
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29082016&id=7c82e0fc-0134-445e-b31e-2079cc2742c5
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29082016&id=18d8cdad-959a-4795-b198-804f0f2fdc6b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29082016&id=18d8cdad-959a-4795-b198-804f0f2fdc6b
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%A7/1230089-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%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%A7/1230089-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%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%A7/1230045-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%8A-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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%A7/1230045-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%8A-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 (بوابة االخبار) مليار جنيه8.2البورصة تواصل خسائرها ورأسمالها يفقد 

أغسطس )مستهل تعامالت األسبوع( متأثرة بالضغوط البيعية من قبل 93األحد يومواصلت البورصة المصرية خسائرها الحادة 

مليار دوالر  09المؤسسات وصناديق االستثمار األجنبية، وسط ترقب إلعالن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي من إقراض مصر 

 .مليار جنيه8.2مقيدة بالبورصة نحو وخسر رأسمال السوقي ألسهم الشركات ال والمتوقع التصويت عليه خالل األيام المقبلة

 (بوابة االخبار) على حفالت الزفاف %92وزارة المالية: ندرس فرض ضريبة 

ريبة ض قال مستشار وزير المالية للضرائب العقارية طارق فراج، إن المصلحة تدرس خضوع حفالت الزفاف للضريبة مثلها كمثل

ونفى فراج خالل مداخلة هاتفية في برنامج "مساء القاهرة"  ، موضحا أنه مشروع قانون يتم دراسته%92المالهي وقيمتها 

 .على دخول قاعات األفراح والزفاف %92المذاع على فضائية "تن"، األنباء الواردة عن فرض وزارة المالية ضريبة بنسبة 

 (بوابة االخبار) الفواتير القادمة من الصين وتركيا مضروبة من%21رئيس مصلحة الجمارك للنواب: 

استمعت لجنة الشئون االقتصادية بمجلس النواب للدكتور مجدي عبد العزيز  رئيس مصلحة الجمارك، في شأن كيفية رفع كفاءة 

من الفواتير  %21وتابع  في مصلحة الجمارك عناوين وهمية للمستوردين والشركاتوقال رصدنا قشة المشكالت المنظومة ومنا

 .من المستهدف %39القادمة من الصين وتركيا مضروبة وأوضح أن المصلحة لم تحقق خالل العام الماضي أكثر من 

 (بوابة االخبار) مليار جنيه 01.9وزارة المالية تطرح أذون خزانة بـ 

وذكرت المالية، عبر موقعها  مليار جنيه01.92أغسطس ، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 93طرحت وزارة المالية األحد

، فيما بلغ أعلى عائد %01.18مليار جنيه بمتوسط عائد 1.221يوما بقيمة  20اإللكتروني، أنه جرى طرح أذون خزانة أجل 

 .%08.122، وسجل أقل عائد 01.122%

 (بوابة االخبار) من العام المقبل %01سعرا للضريبة في القيمة المضافة وزيادتها لـ %08"النواب" يوافق على 

على مقترح د. عمرو الجارحي وزير المالية، بأن يكون السعر العام  وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة د. علي عبد العال،

، على أن يتم زيادة واحد في %01بدال من  %08للضريبة على السلع والخدمات في مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة 

 المائة على هذه النسبة اعتبارا من العام المالي القادم.

 (بوابة االخبار) محافظة 91مد مشروع توصيل الغاز للمنازل إلى مصر تتفق مع البنك الدولي على 

بعثة البنك الدولي، التي تزور مصر حاليا لمناقشة ما تم خالل فترة زيارة  سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي استقبلت الدكتورة

مليون دوالر، ويموله  211التطورات في مشروع توصيل الغاز إلى المنازل، الذى  يموله البنك بقيمة واستعرضت الوزيرة آخر  البعثة

 مليون يورو. 21مليون يورو، والوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل بقيمة  23االتحاد األوروبي بمنحة بقيمة 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/551736
http://akhbarelyom.com/news/551736
http://akhbarelyom.com/news/551325
http://akhbarelyom.com/news/551325
http://akhbarelyom.com/news/551747
http://akhbarelyom.com/news/551747
http://akhbarelyom.com/news/551724
http://akhbarelyom.com/news/551724
http://akhbarelyom.com/news/551697
http://akhbarelyom.com/news/551697
http://akhbarelyom.com/news/551235
http://akhbarelyom.com/news/551235
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 (الشروق) «ع المصرفيالقطا»وزير المالية: الحد األقصى لألجور يطبق على الجميع باستثناء 

موضحا أن توحيد  لن تتم إال بسياسات نقدية سليمةقال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن السيطرة على تعامالت الدوالر 

ن أ« الجارحي»سعر صرف العملة من ضروريات االقتصاد السليم لجذب االستثمار، وليس من شروط صندوق النقد الدوليوأضاف 

 . ي استثناءات، إال القطاع المصرفيالحد األقصى لألجور يطبق على الجميع بدون أ

 (الشروق) وميمن إجمالي الناتج الق %011وزير المالية: الدين العام وصل لـ

مليار جنيه للموازنة العامة للدولة،  88قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن قانون ضريبة القيمة المضافة سيحقق عوائد 

أن فوائد الدين العام تكلف الموازنة العامة « الجارحي»وأضاف  من إجمالي الناتج المحلي %011وصول الدين العام لـ الفًتا إلى

 .مبالغ كبيرة، يمكن توفيرها وإعادة توجيهها للخدمات الحكومية المقدمة للمواطن أو لإلصالحات االقتصادية

 (الشروق) %02الموازنة لـوزير المالية: لوال منح الدول العربية لزاد عجز 

ليها عقال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن منح الدول العربية لمصر ليست اإلطار الصحيح لبناء الدولة، لكن الدولة اعتمدت 

وأضاف أن إصالح  .%02لتقليل عجز الموازنة، ولن تستمر هذه السياسة طويًلا، الفًتا إلى أنه لوال هذه المنح لزاد عجز الموازنة لـ

 االقتصاد المصري ضرورة ملحة خاصة في ظل وجود عجز الموازنة الحالي، مشدًدا أن استمرار عجز الموزانة سيؤدي لعواقب وخيمة.

 (الوطن) يرفع أسعار األغنام قبل العيد بمطروح %21عالف ارتفاع ثمن األ

في الوقت الذي ينتظر فيه المواطنين عيد األضحى المبارك وال يتبقى سوى أيام معدودة عليه، ارتفعت أسعار األعالف فى 

 اشتعال أسعار لحوم الضأن فى محافظة مطروح ومن المتوقع ارتفاعها مرة أخرى في العيد ، مما أدى إلى%82األسواق بنسبة 

 . %21ويقول طارق رزق تاجر أغنام بمطروح، إن العلف ارتفع سعره 

 (الوطن) ألف طن وقود شهريا تحسبا ألي أزمات 811مسؤول بـ"البترول": مفاوضات الستيراد 

ألف طن وقود  811كشف مصدر مسؤول بالهيئة المصرية العامة للبترول، بدء مفاوضات جديدة مع الموردين بالخارج الستيراد 

ريح خاص لـ"الوطن"، أن مصر لديها مخزون وأضاف المسؤول، في تص شهريًا، تحسبًا ألي أزمات مستقبلة للوقود باألسواق المحلية

 أيام فقط ال غير. 01من الوقود حاليًا يكفي لسد احتياجات المواطنين بكل محطات الوقود على مستوى الجمهورية، لمدة 

 (أصوات مصريه) أزمة متوقعة في استيراد القمح بعد قرار عدم السماح بأي نسبة من اإلرجوت

توقع محمد عبد الفضيل، رئيس شركة فينوس انترناشيونال، أحد أكبر مستوردي القمح من القطاع الخاص في مصر، أن يؤدي 

سلع القرار منع استيراد القمح المصاب بأي نسبة إرجوت، إلى أزمة في استيراده وعودة االرتباك إلى المناقصات التي تطرحها هيئة 

 أن يؤدي "قرار وزير الزراعة إلى توقف الشركات )المستوردة( عن العمل". وتوقع عبد الفضيل التموينية

 (أصوات مصريه) 9102-9102مصر تسدد ثمن مشتريات البترول من الشركاء األجانب بالكامل في 

لبترول، طارق المال إن مصر سددت مستحقات الشركاء األجانب عن الزيتالخام والغاز الطبيعي الذي اشترته خالل العام قال وزير ا

وأوضح في بيان للوزارة اطلعت أصوات مصرية عليه إن المديونيات المتراكمة  مليار دوالر 2.1بقيمة  9102 -9102المالي الماضي 

 .9108مليار دوالر في نهاية ديسمبر  2.8مليار دوالر مقارنة  8.1لعام المالي الماضي إلى للشركاء األجانب انخفضت في نهاية ا

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29082016&id=1fd87f4e-8bc9-4f7e-884e-a0cc3a77d074
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29082016&id=1fd87f4e-8bc9-4f7e-884e-a0cc3a77d074
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29082016&id=60a7d5f0-bbce-467e-b745-af1338819272
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29082016&id=60a7d5f0-bbce-467e-b745-af1338819272
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28082016&id=3883acbb-605f-471e-b7d3-db31de5ce2c1
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28082016&id=3883acbb-605f-471e-b7d3-db31de5ce2c1
http://www.elwatannews.com/news/details/1365657
http://www.elwatannews.com/news/details/1365657
http://www.elwatannews.com/news/details/1364862
http://www.elwatannews.com/news/details/1364862
http://www.aswatmasriya.com/news/details/67163
http://www.aswatmasriya.com/news/details/67163
http://www.aswatmasriya.com/news/details/67157
http://www.aswatmasriya.com/news/details/67157
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 (رصد) جنيها زيادة في رسوم توصيل الغاز للمنازل 821وزير البترول يعتمد 

 0321جنيًها زيادة في رسوم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، لتصبح  821قال المهندس طارق المال وزير البترول، إنه تم اعتماد 

وأضاف أن هذه الزيادة ستتحملها وزارة التضامن االجتماعي لغير القادرين وذلك فى إطار تنفيذ العدالة  جنيًها 0211جنيها بدالً من 

 االجتماعية لتوصيل الغاز الطبيعي للمدن وللقرى.

 (رصد) مليار جنيه الشهر المقبل 22.9دين جديدة بـ "المالية" تعتزم إصدار أدوات

، مقارنة 9102مليار جنيه خالل سبتمبر  22.92تعتزم وزارة المالية المصرية، طرح أدوات دين حكومي )أذون وسندات خزانة( بقيمة 

أن أذون الخزانة  رة في خطتها لطروحات شهر سبتمبروذكرت الوزا السابق مليار جنيه في الشهر المماثل من العام 22.22بنحو 

 من القيمة . %08.2من إجمالي اإلصدارات، فيما تستحوذ إصدارات السندات على  %31.2تستحوذ على نحو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rassd.com/192382.htm
http://rassd.com/192382.htm
http://rassd.com/192379.htm
http://rassd.com/192379.htm
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-0

 (الوطن) اإلسكندرية من موجة فصل تعسفيغضب عمالي في 

شهدت شركات باإلسكندرية حاالت فصل جماعي ما أدى لعودة االحتجاجات مرة أخرى للشركات، إذ بدأ الفصل أواخر الشهر الماضي 

عامال دون إبداء أسباب، كما قامت إدارة شركة أفريقيا للصوامع  29تعاقدات  بإنهاء إدارة الشركة العربية السويسرية أسيك

 .خدمات بالشركة تسهيال لفصلهمعامل بعد قرار غلق قسم ال 911يوليو الماضي بتسريح  81باإلسكندرية في 

 (الوطن) عمال مستشفى باإلسكندرية يحتجون على إلغاء زيارة وزير الصحة

نظم العشرات من العاملين بمستشفى الماترنتيه التابعة لمحافظة اإلسكندرية، وقفة احتجاجية أمام باب المستشفى، وذلك 

لمطالبة ل كان العاملون بمستشفى الماترنتيه أرسلوا شكاوى إلى وزير الصحةو احتجاًجا على إلغاء وزير الصحة زيارته للمستشفى 

 بضمهم إلى وزارة الصحة والمساواة مع باقي العاملين بالوزارة، وكانوا في انتظار زيارة وزير الصحة لهم لسماع شكواهم.

 (الوطن) تجمهر العشرات من معلمي "الفني" بالبحيرة اعتراضا على قرارات ندبهم

 والتعليم المهندس محمود أبوالغيطتجمهر عدد من معلمي التعليم الفني بمحافظة البحيرة، أمام مكتب وكيل وزارة التربية 

 اعتراضا منهم على قرارات ندبهم من مدارسهم إلى مدارس وإدارات أخرى، أيام خالل األسبوع، بالتناوب مع بعضهم البعض.

 (العربي الجديد) راء المصريثالث وقفات احتجاجية أمام مجلس الوز

ة للمطالب وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء المصري نظم العشرات من عمال "هيئة التشجير" في مركز العياط، بمحافظة الجيزة

احتجاجية للمطالبة بتوفير وحدات سكنية نظم عدد من أهالي منطقة "تل العقارب"، في حي السيدة زينبوقفة كما  بالتثبيت

 .نظم عدد من السائقين بـ"موقف الصباح" بشارع الهرم وأيضا بعد قرار إخالء المنطقة التي يقطنون فيها

 

 قضايا المجتمع-0

 اإلعالم

 (90عربي) مذيعة "فين شغلك" للسيسي: مستعدة للشنق ونظامك قمعي بشع

وصفت مقدمة برنامج "أخبار القاهرة" بالتلفزيون المصري، عزة الحناوي، نظام حكم رئيس االنقالب عبدالفتاح السيسي، بأنه 

ي أطلقتها الحناوي، تعليقا على قرار النيابة جاء ذلك ضمن عدد من التصريحات، التحيث  .""أبشع نظام قمعي رأيته في حياتي

 اإلدارية، السبت، بإحالتها للمحاكمة التأديبية، بتهمة "إهانة رئيس الدولة".

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1364253
http://www.elwatannews.com/news/details/1364253
http://www.elwatannews.com/news/details/1364403
http://www.elwatannews.com/news/details/1364403
http://www.elwatannews.com/news/details/1363956
http://www.elwatannews.com/news/details/1363956
https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/8/28/%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/8/28/%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://arabi21.com/story/943177/%D9%85%D8%B0%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%BA%D9%84%D9%83-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%86%D9%82-%D9%88%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%83-%D9%82%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%B9#tag_49232
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 التعليم

 (رصد) "التعليم قبل الجامعي" يقرر إلغاء امتحانات منتصف العام

اليوم ، أن اجتماع المجلس األعلى للتعليم قبل الجامعى برئاسة د. الهاللي الشربيني، وزير التربية أكد بيان لوزارة التعليم 

والتعليم ناقش مشروع قرار التقويم التربوى الشامل المطبق على المرحلتين االبتدائية واإلعدادية، حيث تم االتفاق على إلغاء 

 .9100( لسنة 808بعض المواد فى القرار )

 (اليوم السابع) %22.1عليم يعتمد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة بنسبة نجاح وزير الت

/ 9102وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة للعام الدراسىاعتمد الدكتور الهاللى الشربينى 

، والمجموعة األدبية %32.2للمجموعة العلمية للدور الثانى  -حسب بيان رسمى-وجاءت نسب النجاح  .%22.1بنسبة  9102

29.8%. 

 

 السياحه

 (اليوم السابع) رة استعدادا لـ"عودة الرحالت"وكالة روسية: وصول الخبراء الروس لمطار القاه

عن مصدر، أن وفد الخبراء الروس الذين سيشاركون في التحقق من أمن المطارات أعلنت وكالة األنباء الروسية "تاس"، نقال 

وأوضحت الوكالة الروسية، أن المتخصصين الروس سيتفقدون أيضا عددا من الفنادق فى مدينتى  المصرية وصل بالفعل للقاهرة

 بما في ذلك فنادق والمنتجعات. شرم الشيخ والغردقة، باإلضافة إلى تفقد أمن المطارات وتفتيش المنشآت السياحية،

 (اليوم السابع) االتحاد الروسى لصناعة السفر:حظر السياحة فى مصر خالل الشتاء كارثة كبيرة

أعلنت إيرينا تورينا، المتحدثة باسم االتحاد الروسى لصناعة السفر، أن عدم استئناف الرحالت لمصر فى فصل الشتاء بمثابة كارثة 

كبيرة، ألنه ال يوجد بديل للسياح فى هذا التوقيت، موضحة أنه تم استبدال مصر بتركيا فى فصل الصيف، ولكن ال يمكن للسياح 

 شتاء بسبب الطقس.السفر لتركيا فى فصل ال

 

 الصحه

 (مصر العربيه) اجتماع طارئ لألطباء لرفض ضم "العالج الطبيعي" التحاد المهن الطبية

ن رفض ضم النقابة العامة للعالج الطبيعي إلى اتحاد نقابات المهن تعقد نقابة األطباء مؤتمًرا صحفًيا اليوم اإلثنين، إلعال

صباًحا مؤتمر صحفي إلعالن رفض إتحاد  00قالت منى مينا، وكيل نقابة األطباء، عبر "فيس بوك": " يعقد اليوم الساعة و  الطبية

 الطبيعي إلتحاد المهن الطبية ".المهن الطبية للقرار المعسف والغير قانوني لمجلس الوزراء لمحاولة ضم العالج 

 

 الزراعه

 (بوابة االخبار) ألف طن من القمح الروسي في مناقصة 031مصر تشتري 

وقال نائب  ألف طن من القمح الروسي في مناقصة 031قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر اليوم الجمعة إنها اشترت 

 دوالر للطن شامال تكلفة الشحن. 032.29رئيس الهيئة أحمد يوسف إن القمح جرى شراؤه بمتوسط سعر 

 

http://rassd.com/192441.htm
http://rassd.com/192441.htm
https://www.youm7.com/story/2016/8/29/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD/2862232
https://www.youm7.com/story/2016/8/29/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD/2862232
https://www.youm7.com/story/2016/8/29/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-/2861895
https://www.youm7.com/story/2016/8/29/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-/2861895
https://www.youm7.com/story/2016/8/27/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9/2860347
https://www.youm7.com/story/2016/8/27/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9/2860347
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%A7/1230211-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%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%A7/1230211-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://akhbarelyom.com/news/550878
http://akhbarelyom.com/news/550878
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 النقل والمواصالت

 (اليوم السابع) السكة الحديد تعلن انتظام حركة قطارات الصعيد بعد رفع القطار الخارج عن القضبان بقنا

أعلنت هيئة السكة الحديد انتظام حركة قطارات الصعيد وعودتها لطبيعتها من االتجاهين بعد رفع عجالت جرار القطار رقم 

وأضافت هيئة السكة الحديد أن عجالت جرار القطار  الطبيعى على القضبان بعد سقوطها من عليهوإعادتها إلى مسارها  ٩٨٩

 .المذكور خرجت عن القضبان أثناء رحلته من أسوان إلى القاهرة 

 

 قباطاأل

 (بوابة االخبار) نجيب جبرائيل: مشروع قانون بناء الكنائس ايجابي ولكن العبرة بالتطبيق

منظمة االتحاد المصري لحقوق اإلنساند.نجيب جبرائيل أن القانون كان يتضمن بعض النقاط الخالفية التي كانت  أوضح رئيس

في بناء الكنائس وهو ما تم إلغاءه  تثير مخاوف األقباط ويرون أنها تعرقل بناء الكنائس ؛ مثل الشكوى من سلطة األمن وتدخله

 .في المشروع الجديد الذي أعطى للمحافظ سلطة إصدار الترخيص دون أن يرجع إلى الجهات األمنية

 (اليوم السابع) الكنيسة تنفى تعرض أقباط "أوالد إبراهيم" العتداءات طائفية

وذكر بيان  نفت الكنيسة القبطية األرثوذكسية تعرض أحد المواطنين األقباط بقرية أوالد إبراهيم بأسيوط العتداءات طائفية

رسمى صادر عن الكنيسة أن األجهزة األمنية تكثف تعاونها مع مطرانية أسيوط لضبط األمن والنظام مطالبة الجميع بتحرى 

 لدقة.ا

 (اليوم السابع) دير األنبا بيشوى ينتهى من إنتاج فيلم تسجيلى عن "البابا شنودة"

انتهى دير األنبا بيشوى بوادى النطرون التابع للكنيسة القبطية األرثوذكسية، من إنتاج فيلم تسجيلى بعنوان "المزار"، يجسد 

 فاته ودفنه بمزاره بدير األنبا بيشوى.حياة الراحل البابا شنودة الثالث منذ مولده وحتى و

 (االقباط اليوم) "ثابت": أزمة "بناء الكنائس" التعامل معه كأنه سر حربي وعدم طرحه لحوار مجتمعي

لمصرية للحقوق والحريات، إن "األزمة الحقيقية في قانون بناء وترميم قال مينا ثابت، مسئول ملف األقليات الدينية بالمفوضية ا

هي في التعامل مع القانون على أنه سر حربي وانفراد الكنيسة والحكومة  الكنائس الذي تم التوافق عليه بين الحكومة والكنائس

 ات وغير ذلك".بمناقشة بنود القانون بمنأى عن المجتمع المدني والمهتمين باألمر من نشطاء وحرك

 

 أخرى

 (بوابة االخبار) «مؤقًتا»عودة التيار للساحل الشمالي «: الكهرباء»

أكد محمد اليماني المتحدث باسم وزارة الكهرباء، عودة التيار الكهربائي إلى الساحل الشمالي ومدينة مطروح منذ قليل، بعد انقطاع 

ساعات، الفًتا إلى أن الكهرباء عادت من مصادر مؤقتة وبديلة من خطي سيدي كرير والمنطقة الحرة باإلسكندرية  2دام ألكثر من 

 وجاٍر إصالح الخط األصلي.

 (الوطن) مواطن ينتحر شنقا في بورسعيد

عاما( من حياته، اليوم، شنقا بحبل داخل منزله في بورسعيد بعد أن ضاقت به  12على أحمد علي حامد )يدعى تخلص مواطن 

 وأمر مدير األمن باتخاذ اإلجراءات القانونية واستكمال التحقيقات. ظروف المعيشة

https://www.youm7.com/story/2016/8/27/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1/2859779
https://www.youm7.com/story/2016/8/27/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1/2859779
http://akhbarelyom.com/news/551477
http://akhbarelyom.com/news/551477
https://www.youm7.com/story/2016/8/28/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A%D8%A9/2861923
https://www.youm7.com/story/2016/8/28/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A%D8%A9/2861923
https://www.youm7.com/story/2016/8/28/%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D8%B4%D9%88%D9%89-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7/2860475
https://www.youm7.com/story/2016/8/28/%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D8%B4%D9%88%D9%89-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7/2860475
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=165174
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=165174
http://akhbarelyom.com/news/551310
http://akhbarelyom.com/news/551310
http://www.elwatannews.com/news/details/1364811
http://www.elwatannews.com/news/details/1364811
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 (الوطن) ساعة 09عودة التيار الكهربائي للشيخ زويد ورفح بعد انقطاع 

 ، المغذي لمحطة الوحشي22عاد التيار الكهربائي، مساء السبت، إلى مدينتي الشيخ زويد ورفح، وذلك بعد إصالح الكابل الرئيسي 

 2عطال ألكثر من وكان التيار، انقطع، ظهر اليوم السبت بشكل تام عن مدينتى الشيخ زويد ورفح، وتم العمل على إصالح األ

 ساعة. 09ساعات متواصلة ليعود التيار من جديد، في أقل مدة انقطاع لها هذا العام بلغت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1362303
http://www.elwatannews.com/news/details/1362303
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األخبار األمنية: 

 (اليوم السابع) وضبط متفجرات فى مداهمة وكر بالسالم شخصمقتل 

للعمليات النوعية بالجماعة، ٌقتل إثر إصابته، عقب اقتحام وكر فى منطقة السالم  ينتمي شخصاأفاد مصدر أمنى بأن 

ئر تستخدم فى تصنيع المتفجرات، وتم إبطال مفعول بعض وعثرت أجهزة األمن بالوكر على مواد متفجرة ودوا.بالقاهرة

 المتفجرات بمعرفة قسم المفرقعات بمديرية أمن القاهرة.

 

 (الوطن) الطب الشرعي": أمين شرطة يقتل سائقا بالرصاص أسفل "دائري المعادي"“بـ مصدر 

وأضاف أن مذكرة النيابة أثبتت .بالطب الشرعي، إن مشرحة زينهم استقبلت جثمان سائق مصابا بطلق ناري في الرأس قال مصدر

 .تعرض المتوفي إلطالق نار من قبل أمين شرطة بقسم شرطة البساتين أسفل الطريق الدائري

 

 -محاكم ونيابات: 

 (بوابة األهرام) الثانية"سنوات للمتهم في "أحداث عنف المقطم  2السجن المشدد 

سنوات للمتهم فى "أحداث عنف المقطم الثانية"، "طارق طه أمام"، والتى  2قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالسجن المشدد 

وقد أسندت النيابة العامة للمتهم عدة تهم، منها  ريف.ت المضبوطات، وإلزامه بالمصار، ومصاد9102وقعت فى مايو من عام 

 .سات الدولة، والتظاهر بدون تصريحاالنضمام لجماعة أسست على خالف القانون، والتحريض ضد مؤس

 

 (بوابة األهرام) وزير التموين السابق يواجه اتهامات بالفساد فى تحقيقات "األموال العامة"

قررت نيابة األموال العامة صرف عضو مجلس النواب مصطفي بكري، بعد االستماع إلى البالغات المقدمة منه ضد خالد حنفي 

المال العام  علىحنفي سهل االستيالء ساعات، "إن  2خالل التحقيقات التى استمرت نحو  بكريوقال  وزير التموين السابق.

 وإهداره، وتواطأ مع أصحاب صوامع القمح، وأضر باالقتصاد واألمن القومى للبالد".

 

 (بوابة األهرام) أشخاص للجنايات بتهم التحريض على العنف واالنضمام لجماعة اإلخوان بالشرقية 2إحالة 

مواطنين لمحكمة الجنايات دائرة اإلرهاب المنعقدة بمركز بلبيس لدواٍع أمنية، بتهم  2أمرت نيابة الزقازيق الكلية بإحالة 

 التحريض على العنف واالنضام لجماعة اإلخوان المسلمين.

 

 (بوابة األهرام) إخالء سبيل مالك عدلي من قسم ثاني شبرا الخيمة بعد انتهاء إجراءات خروجه

أنهى مالك عدلي المحامي والناشط الحقوقي، إجراءات إخالء سبيله من قسم ثاني شبرا الخيمة، وتم إطالق سراحه بعد أن تسلمت 

 مصلحة السجون قرار إخالء سبيله ونقله من محبسه إلى مديرية أمن القاهرة.

https://www.youm7.com/story/2016/8/28/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%88%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%83%D8%B1-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/2861836
https://www.youm7.com/story/2016/8/28/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%88%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%83%D8%B1-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/2861836
http://www.elwatannews.com/news/details/1365792
http://www.elwatannews.com/news/details/1365792
http://gate.ahram.org.eg/News/1232221.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1232221.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1232318.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1232318.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1232131.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1232131.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1232054.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1232054.aspx
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 )بوابة األخبار( سنوات 2ننشر حيثيات الحكم بحبس مجدي حسين 

 ٥بالحبس  جريدة الشعبنشر حيثيات حكم محكمة مستأنف شمال الجيزة، بمعاقبة الصحفي مجدي أحمد حسين رئيس تحرير 

 للبالد. سنوات، التهامه بتحريف القرآن الكريم والترويج ألفكار متطرفة تضر بالوحدة الوطنية والسالم االجتماعي

 

 (بوابة األخبار) آالف جنيه 2إخالء سبيل عمرو بدر بكفالة 

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة إخالل سبيل الصحفي عمرو بدر المبحوس احتياطيا على ذمة التحقيقات في اتهامات 

 آالف جنيه. 2والتحريض على التظاهر ومحاولة قلب نظام الحكم، وذلك بكفالة مالية قدرها تتعلق بنشر شائعات كاذبة 

 

 -اعتقاالت: 

 (بوابة األهرام) من كفرالبطيخ التهامهم باالنتماء لجماعة اإلخوان 8"أمن دمياط" يضبط 

والتظاهر دون تصريح  لجماعة اإلخوان بتهمة االنتماء أشخاصمباحث مركز كفرالبطيخ بدمياط، القبض على ثالثة  ألقت

 والتحريض على مؤسسات الدولة.

 

 (بوابة األخبار) أشخاص التهامهم بالتحريض على التظاهر بالجيزة 1ضبط 

بمنطقة البحرية  أشخاص 1وتمكنت القوات من القبض على  األمن بالجيزة حملة أمنية مكبرة بمدينة كرداسة شنت أجهزة

 التهامهم باالنضمام إلى جماعة اإلخوان والمشاركة في مسيرات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/551496
http://akhbarelyom.com/news/551496
http://gate.ahram.org.eg/News/1232307.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1232307.aspx
http://akhbarelyom.com/news/551507
http://akhbarelyom.com/news/551507
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 السادسالمحور 

 المصري العسكريتطورات المشهد 

 

 (اليوم السابع) البحرية محاولة تهريب طن حشيشالمتحدث العسكرى ينشر فيديو إحباط القوات 

حاولة اط منشر العميد محمد سمير المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، فيديو يبرز فيه دور القوات البحرية، التى نجحت فى إحب

 .كما رصد الفيديو دور القوات الجوية فى تدمير عربات حاولت اختراق خط الحدود الدولية.تهريب طن مخدر حشيش

 

 (اليوم السابع) المتحدث العسكرى ينشر فيديو لتصدى قوات حرس الحدود للهجرة غير الشرعية

نشر العميد محمد سمير المتحدث الرسمى للقوات المسلحة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل االجتماعي فيس بوك، مقطع 

 لشرعية على الحدود.فيديو لقوات حرس الحدود أثناء التصدي للمهربين والمخربين والعناصر اإلجرامية، وإحباط الهجرة غير ا

 

https://www.youm7.com/story/2016/8/28/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%B7%D9%86/2861901
https://www.youm7.com/story/2016/8/28/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%B7%D9%86/2861901
https://www.youm7.com/story/2016/8/28/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%89-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1/2861881
https://www.youm7.com/story/2016/8/28/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%89-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1/2861881

