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 األولالمحور 

 المصرية الخارجيةتطورات السياسة 

 )بوابة األهرام(سبتمبر المقبل  1الي  3السيسي في الهند من 

السيسي إلى الهند خالل الفترة من األول حتى الثالث من سبتمبر القادم تعزز  الدين إن زيارةقال سفير مصر بنيودلهي حاتم تاج 

 الشراكة بين البلدين في المجاالت السياسية واالقتصادية والتجارية، واصًفا العالقات بين البلدين بأنها " تاريخية ".

 

 )بوابة األخبار( بالصين« العشرين»جتماعات التحييرية لقمة السيسي فى اال يمثل« اإلتربى»

لدى مجموعة دول العشرين  للسيسيأغسطس، الوزير المفوض راجى االتربى، الممثل الشخصى  11يوم، الثالثاء غادر القاهرة 

 .الصينية وچمتوجهًا إلى الصين، لمتابعة األعمال التحييرية القمة المقرر عقدها بمدينة هان

 

 األهرام()بوابة  ومصر لم تتنازل عن ممتلكاتها لليونان.جزيرة تشيوس مملوكة  الحكومة المصرية:

 إن جزيرة تشيوس مملوكة لليونان، ومصر لم تتنازل عن ممتلكاتها. ومات مجلس الوزراءقال مركز معل

 

 )اليوم السابع( اليوم السفراء المنقولين إلى الخارج بمقر وزارة الخارجية يلتقيسامح شكرى 

لجدد، يذكر أن السفراء ا .سامح شكرى وزيـر الخارجـية، اليوم األربعاء، السفراء المنقولين إلى الخارج، وذلك بمقر الوزارة يلتقي

نظمه معهد  الذيالتقوا عدًدا من وزراء الحكومة، باإلضافة إلى شيخ األزهر الدكتور أحمد الطيب والبابا تواضروس، وجاء هذا اللقاء 

 .الدراسات الدبلوماسية بناء على توجيهات سامح شكرى وزير الخارجية

 

 )بوابة األهرام( السالمشكري يتوجه إلى باريس إلجراء مشاورات مع نظيره الفرنسي حول عملية 

ساعة، وذلك  62في زيارة تستغرق  الماضي، توجه سامح شكري وزير الخارجية، إلى العاصمة الفرنسية باريس عصر يوم اإلثنين

وزارة الخارجية، إن زيارة الوزير سامح شكري لفرنسا، تأتي  قال المتحدث باسمو إلجراء مشاورات مع نظيره الفرنسي جان مارك أيرو

 في إطار مواصلة التشاور والتنسيق مع نظيره الفرنسي بشأن الملفات اإلقليمية ومتابعة دفع مجاالت التعاون بين البلدين.

 

 )بوابة األخبار( الخارجية تنفي تصريحات "شكري" حول "قتل اإلسرائيليين لألطفال"

نفى مركز معلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الخارجية، ما نسب لوزير الخارجية من تصريحات حول 

 اعتبار قتل اإلسرائيليين لألطفال في فلسطين ليس عماًل إرهابًيا.

 

 )بوابة األخبار( ث مع مبعوث الصين بالشرق األوسط تطورات القيية الفلسطينية"الخارجية" تبح

استقبل مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار السفير أسامة المجدوب مبعوث الصين الخاص لقيية الشرق األوسط قونغ 

 القيية الفلسطينية وبحث سبل تعزيز عملية السالم في الشرق األوسط. شياوشنغ، لتبادل اآلراء حول

http://gate.ahram.org.eg/News/1233097.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1233097.aspx
http://akhbarelyom.com/news/552859
http://akhbarelyom.com/news/552859
http://gate.ahram.org.eg/News/1232835.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/8/31/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/2865224
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 )بوابة األخبار(تدين تفجير عدن االنتحاري  المصرية الخارجية

س في مدينة "عدن" اليمنية، أغسط 62أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، التفجير االنتحاري الذي وقع اإلثنين 

 واستهدف مركزا للتجنيد، والذي أعلن تنظيم داعش اإلرهابي مسؤوليته عنه، ما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.

 

 )األهرام( توقيع عقود دراسات سد النهية مع السودان وإثيوبيا اإلثنين المقبل

أكدت مصادر مطلعة فى ملف سد النهية أن وزراء مياه مصر والسودان واثيوبيا سيجتمعون االثنين المقبل فى الخرطوم للتوقيع 

 .على عقود دراسات سد النهية

 

 )بوابة األهرام( ننشر قرار تعيين مساعدي وزير الخارجية باألسماء.

أصدر سامح شكري، وزير الخارجية، القرار الوزاري الذي يتيمن تعيين مساعدي وزير الخارجية على النحو التالى، والذي تيمن 

 جديدا، خلفا لمن تم نقلهم للخارج.مساعدا  36تعيين 

 

 )األهرام( المبعوث األمريكى للتغير المناخى: مصر من الدول الرائدة فى الطاقة النظيفة

المناخ جوناثون برشينج أهمية دور مصر الريادى فى قيايا البيئة والطاقة النظيفة والبحث عن  أكد المبعوث األمريكى لتغير

وسائل بديلة للطاقة، بعيدا عن الوقود االحفورى وخفض االنبعاثات والتخفيف والتكيف واالستثمار فى الطاقة النظيفة 

 المجال.على ضرورة أن تحذو جميع الدول حذو مصر واعتبارها من الدول الرائدة فى هذا  كفاءتها، مشدداوتحسين 

 

 )األهرام( قف التأشيرات للسعودية حتى يوم عرفاتو

ة القابية لمصر للطيران إنه تم وقف سفر حاملى تأشيرات الزيارة الى كل من جدة والمدينة قال صفوت مسلم رئيس الشرك

 عرفات.المنورة حتى وقفة 

 

 )األهرام( الكرملين: بوتين سيلتقي السيسي في الصين

مساء أمس الثالثاء، أن الرئيس فالديمير بوتين سيجتمع على هامش قمة أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، 

 سبتمبر. 5السيسي، يوم  ن في الصين، معمجموعة الدول العشري

 

 )بوابة األهرام( مصر تهدي أوغندا وحدتي غسيل كلوي

أحمد عبد العزيز مصطفى، برفقة أعياء السفارة، بتسليم منحة طبية مقدمة من الحكومة  قام السفير المصري لدى أوغندا

بالعاصمة األوغندية كمباال، عبارة عن وحدتي غسيل كلوي، ووحدة مناظير، ومجموعة من  Mulagoالمصرية إلى مستشفى

 .ة الطبية األخرىاألدوات واألجهز
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http://www.ahram.org.eg/News/192009/25/548638/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A6.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192009/25/548637/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA--%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%82.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192009/25/548637/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA--%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%82.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1233080.aspx
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 )بوابة األهرام(ة بت مصر بحور الدم والفتننائب رئيس الوزراء اليمنى: حكمة السيسى جن

أكد اللواء ركن حسين محمد عرب نائب رئيس الوزراء وزير داخلية الجمهورية اليمنية نجاح مصر قيادة وشعًبا في اقتالع جذور 

في تجنب االنزالق في بحور الدم والحروب الطائفية الطاحنة التي نشبت في وأضاف أن مصر نجحت  اإلرهاب والقوى الظالمية

 .وفي مقدمتها القوات المسلحة الدولة،سيسي، ومن خلفه مؤسسات للربي، بفيل القيادة الحكيمة معظم دول الربيع الع

 

 )بوابة األخبار( لسيسيلأوزبكستان تشيد بالقيادة الحكيمة 

والمشروعات الكبري التى تمت فى عهده  على حد قوله سيسىللأشاد سفير أوزبكستان بالقاهرة آيبك عارف، بالقيادة الحكيمة 

 مثل قناة السويس.

 

 )بوابة األخبار( أوزبكستان توجه الدعوة لمصر للمشاركة في قمة التعاون اإلسالمي

بالده وجهت الدعوة لمصر للمشاركه في قمة التعاون اإلسالمي خالل  إن بالقاهرةعارف عثمانوف سفير أوزبكستان  أعلن أيبك

 لوف نظيره المصري سامح شكري.خاطب وزير خارجية أوزبكستان العزيز كامي ، حيث«طشقند»شهر أكتوبر المقبل في العاصمة 

 

 )بوابة األخبار( سفير االتحاد األوروبي بالقاهرة يصف العالقات المصرية األوروبية بالمتميزة

 المتميزة والفريدة من نوعها".“بـ أشاد سفير االتحاد األوربي بالقاهرة جيمس موران، بالعالقات المصرية األوربية، ووصفها 

 

 )مصرالعربية( مراسلة إذاعة "إن بي آر" األمريكية: غادرت مصر خوًفا

يوم الثالثاء رسميا مغادرة مراسلتها بالقاهرة ليلى فاضل التي تحمل الجنسيتين اللبنانية علنت إذاعة إن بي آر األمريكية أ

سنوات،  2أغادر ا لقاهرة بعد أن مكثت هنا حوالي “س الجاري، كتبت فاضل عبر حسابها على تويتر: أغسط 62وفي  .واألمريكية

 قطعت تذكرة ذهاب بال عودة، سأفتقدكم".

 

 )مصرالعربية( صحيفة يونانية: هل جزيرة "تشيوس" ملكية مصرية؟

هكذا عنونت صحيفة " جريك ريبوتر" اليونانية الصادرة باللغة اإلنجليزية تقريًرا لها تناولت  مصرية؟هل جزيرة تشيوس ملكية 

الك القاهرة جزيرة في اليونان، واتهام الحكومة المصرية في بعض فيه اليجة التي أثيرت في مصر في أعقاب الكشف عن امت

 في اليونان ضمن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.” تشيوس“وسائل اإلعالم في الفترة األخيرة بالتنازل عن جزيرة 

 

 )مصرالعريية( السفير المصري بواشنطن: القرضاوي "بابا" اإلرهاب

في  وأضاف اء المسلمين بأنه "بابا اإلرهاب"وصف ياسر رضا السفير المصري بواشنطن الداعية يوسف القرضاوي رئيس اتحاد علم

سأل يالبرامج الدينية تحظى بشعبية خالل الشرق األوسط، حيث “كية األسبوع الماضي: مقال بصحيفة وول ستريت جورنال األمري

مواقع التواصل االجتماعي حول وجهة نظر اإلسالم بشأن العديد من  اإللكتروني أوالشيوخ هاتفيا ومن خالل البريد  مشاهدون

 األمور".
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http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1232450-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D9%86-%D8%A8%D9%8A-%D8%A2%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%81%D9%8B%D8%A7
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1231189-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B3-%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%9F
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1231189-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B3-%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%9F
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1230181-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1230181-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -المصرية: الرئاسة 

 (الوطن) وزراء 1السيسي يجتمع برئيس الحكومة في حيور 

بالمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بحيور الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس طارق  السيسي،اجتمع 

على الموقف من توفير السلع األساسية في األسواق وذلك لألطالع قابيل، وزير التجارة والصناعة، وداليا خورشيد، وزيرة االستثمار.

 .عدة محاوربكميات وأسعار مناسبة من خالل التحرك في 

 

 (اليوم السابع) اليوم السيسي يستقبل رئيسي وزراء األردن والصليب األحمر ويعتمد سفراء جدد

ه يترأس وفد بالد الذييستقبل السيسي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة اليوم، الدكتور هانى الملقى رئيس وزراء األردن، 

خالل أعمال الدورة السادسة والعشرين للجنة العليا المصرية األردنية المشتركة.كما يستقبل السيسى اليوم، اييا، جولدن مولر، 

 .تسلم أوراق اعتماد مجموعة من السفراء كذلك هويتيمن نشاط.للصليب األحمر العربيةرئيس اللجنة الدولية 

 

 -الحكومة المصرية: 

 (األهرام) اتفاقية جديدة لتنظيم العمالة المصرية فى األردن

تبدأ اليوم أعمال الدورة السادسة والعشرين للجنة العليا المصرية األردنية المشتركة، برئاسة شريف إسماعيل رئيس الوزراء 

اللجنة التى تعد األقدم بين اللجان العربية، واألكثر انتظاما فى مواعيد عقد دوراتها  وهيى الملقي، ونظيره األردنى الدكتور هان

 وعمان.المتعاقبة بين القاهرة 

 

 (بوابة األهرام) رئيس الوزراء يبحث مع رئيس شركة "بومباردييه" مشروع القطار المعلق بين الجيزة وأكتوبر

عقد شريف إسماعيل رئيس الوزراء اجتماعًا، مع بيير بودوان الرئيس التنفيذي لشركة "بومباردييه" الكندية، وذلك بحيور وزراء 

 الجاري الخطواتاالجتماع  اإلسكان، والنقل، واالستثمار، والسفير الكندي لدى القاهرة، وممثلي عدد من الجهات المعنية. تناول

 أكتوبر.اتخاذها لتنفيذ مشروع القطار المعلق والذي من المقرر أن يربط بين محافظة الجيزة ومدينة السادس من 

 

 -البرلمان المصري: 

 (بوابة األهرام) البرلمان يختتم دورة االنعقاد األولى ويصوت نهائًيا على تعديالت الخدمة المدنية

وافق مجلس النواب على مشروع قانون الخدمة المدنية، وذلك بعد األخذ بالتعديالت الواردة من مجلس الدولة على مشروع 

المجلس رفع الجلسة على أن تعود  القانون، والمتعلقة بيبط الصياغة القانونية ومراعاة االتساق التشريعي.وقرر رئيس

 ، معلنا عن أنها ستكون أخر جلسة في أول دور انعقاد.االربعاءلالنعقاد الساعة الثانية عشرة من ظهر 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1368045
http://www.elwatannews.com/news/details/1368045
https://www.youm7.com/story/2016/8/31/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1/2865223
https://www.youm7.com/story/2016/8/31/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1/2865223
http://www.ahram.org.eg/News/192009/25/548609/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86--%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192009/25/548609/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86--%D8%A7%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1232965.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1232965.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1232993.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1232993.aspx
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 (األهرام) مجلس النواب يوافق بصفة نهائية على قانون بناء وترميم الكنائس

وافق مجلس النواب أمس بصفة نهائية وبأغلبية ثلثى األعياء على مشروع قانون بشأن بناء وترميم الكنائس المقدم من 

وقد أكدت اللجنة فى تقريرها ان مجلس الدولة قام بمراجعة مشروع القانون وأدخل عليه تعديالت بسيطة متعلقة  الحكومة،

 األخيرة.ة ترتيب المواد الثالثة ببعض األلفاظ وإعاد

 

 (بوابة األهرام) مجلس النواب يوافق على قانون إنهاء المنازعات اليريبية

ويشمل المشروع إنشاء  وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنهاء المنازعات اليريبية.

 .لجان لفض المنازعات اليريبية بين مصلحة اليرائب والممولين

 

 (بوابة األخبار) ات: جولة إعادة على مقعد حدائق القبة الشهر المقبلالعليا لالنتخاب

أعلنت اللجنة العليا لالنتخابات إجراء جولة اإلعادة بين المرشحين الحاصلين على أعلى األصوات في االنتخابات التكميلية على 

وأوضحت اللجنة أن فهمي مصطفي"مقعد مجلس النواب بدائرة حدائق القبة؛ وهما "حسين السيد محمد جاد"، و"حشمت سيد 

 .سبتمبر في الداخل 2و 1ي الخارج وف 6132سبتمبر  1و 6 االقتراع في جولة اإلعادة سيكون يومي

 

 (الشروق) لن تمر مرور الكرام والواقعةدولية : نائب أرسل شكوى لمؤسسة «عبد العال»

يتم س»علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن أحد النواب أرسل شكوى باللغة اإلنجليزية إلى مؤسسة دولية، مييفا قال الدكتور 

عبد العال، خالل الجلسة العامة لمجلس النواب، تحديد فحوى هذه الشكوى أو اسم  ورفض .«عقد جلسة سرية حول هذه الواقعة

 «.هذا الواقعة ال يمكن أن تمر مرور الكرام»ن: مقدمها أو طبيعة الجهة المرسل إليها، مؤكدا أ

 

 (الوطن) نواب "النور" يتركون الجلسة العامة بعد الموافقة على "بناء الكنائس"

أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون بناء غادر أعياء الهيئة البرلمانية لحزب النور، الجلسة العامة، اليوم، وذلك بعد 

 الكنائس، فور وقوف النواب، وقيامهم بالتصفيق الحاد، وهتافهم "الهالل والصليب إيد واحدة".

 

 (الشروق) بالنواب« حقوق االنسان»من رئاسة « السادات»استقالة 

وقال في نص استقالته إنه .تقدم الناىب محمد أنور السادات باستقالته من رئاسة لجنة حقوق اإلنسان، في مجلس النواب

بمناسبة قرب انتهاء دور االنعقاد األول وبمراجعة ما تم من أعمال وأنشطة اللجنة وعدم تعاون رئاسة المجلس وأمانته والحكومة 

في عدم االستجابة للمذكرات والطلبات التي سبق تقدمها من اللجنة وأعيائها، وتخص قيايا وشكاوى المواطنين ومظالمهم"، 

: "وما يخص أييا التواصل مع العالم الخارجي في التزامات مصر الدولية والدفاع عن صورة مصر، أرجو قبول استقالتي من مييفا

 رئاسة اللجنة".

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/192009/145/548532/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192009/145/548532/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1232986.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1232986.aspx
http://akhbarelyom.com/news/552944
http://akhbarelyom.com/news/552944
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30082016&id=e8287b65-8845-420f-9623-0a5a535df5b8
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30082016&id=e8287b65-8845-420f-9623-0a5a535df5b8
http://www.elwatannews.com/news/details/1371394
http://www.elwatannews.com/news/details/1371394
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30082016&id=ace684a8-728a-46e2-b60b-2c5d561d9b73
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30082016&id=ace684a8-728a-46e2-b60b-2c5d561d9b73
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 -األحزاب واالئتالفات: 

 (الوطن) "المصري الديمقراطي" يعلن رفيه تمرير "بناء الكنائس"

"، الرافيون لقانون ضريبة "القيمة 11-65قال فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي االجتماعي، إنَّ نواب تكتل "

الميافة" حاولوا باألمس أن يجعلوا التصويت في المجلس إلكترونًيا وهذا حق للجميع، إذ يظهر أمام الرأي العام اتجاه تصويت كل 

 مع القانون أم ضده.نائب، وهل هو 

 

 -المؤسسات الدينية: 

 (بوابة األهرام) األزهر يدين الهجوم على كمين المريوطية

مساء االثنين، مما المريوطية،  كوبريأدان األزهر بأشد العبارات، الهجوم الذي نفذه مجهولون بإطالق النار على كمين أمني أسفل 

 أسفر عن إصابة شرطيين.

 

 (بوابة األخبار) األزهر يوضح المقصود بأهل السنة وفق حديث اإلمام األكبر

تابع المركز اإلعالمي باألزهر الشريف ما أثير حول توصيف َمْن هم أهل السنة والجماعة على بعض المواقع وصفحات التواصل 

حثَّ في حيث االجتماعي وردود األفعال حول توصيات مؤتمر "َمْن هم أهل السُّنة؟" الذي انعقد في العاصمة الشيشانية جروزني.

 .ل السنة دون إقصاء أو تهميش ألحدومقاالته على ضرورة لم شمل أه كلمته، ويحث دائًما في كل خطبه

 

 -توك شو: 

 (اليوم السابع) خالد صالح": أمتلك مستندات رسمية تثبت سرقة أموال التأمينات“لـ مصطفى الجندى 

قال النائب البرلمانى مصطفى الجندى، إن يوسف بطرس غالى، وزير المالية األسبق فى عهد مبارك، خلط أموال التأمينات بأموال 

، وساعد على نهبها وهو من أسباب قيام الثورة، وأضاف أنه ينبغى على الحكومة الخروج ومصارحة الشعب بالمتبقى من الدولة

 .ل التأمينات بعد االستيالء عليهاأموا

 

 (الشروق) من أجل السلطة« الوطني»ال يمتلك أي خبرة وانيم لـ« عبد العال»إبراهيم عيسى: 

عبد العال »وقال إن .انتقد إبراهيم عيسى، ـداء الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وطريقة إدارته لجلسات البرلمان

ة أو برلمانية، فهو كان عيًوا بالحزب الوطني، ليس بسبب إيمانه بعقيدة هذا الحزب، لكن من أجل ال يمتلك أي خبرة سياسي

 .«ًيا عنه من قبل األجهزة األمنيةالسلطة والترقيات، ولكي يكون مرض

 

 -سوشيال ميديا: 

 (الشروق) «السيسي»خالد أبو بكر: إقرار قانون الكنائس بتوافق الكل خطوة تحسب لـ

إقرار قانون »وقال إن .لسيسيلأرجع المحامي خالد أبو بكر، الفيل في إقرار قانون بناء وترميم الكنائس بتوافق كل األطراف، 

 «.سيسيللوة طال انتظارها، وُتحسب الكنائس بتوافق الكل خط

http://www.elwatannews.com/news/details/1372093
http://www.elwatannews.com/news/details/1372093
http://gate.ahram.org.eg/News/1232844.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1232844.aspx
http://akhbarelyom.com/news/552891
http://akhbarelyom.com/news/552891
https://www.youm7.com/story/2016/8/31/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%89-%D9%84%D9%80-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84/2865086
https://www.youm7.com/story/2016/8/31/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%89-%D9%84%D9%80-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84/2865086
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31082016&id=fa45a6bb-4680-49ef-b077-a7de4de1648a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31082016&id=fa45a6bb-4680-49ef-b077-a7de4de1648a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30082016&id=15e966bb-7dad-4427-81ca-345e3a69574b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30082016&id=15e966bb-7dad-4427-81ca-345e3a69574b
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األخبار األمنية: 

 (بوابة األهرام) إصابة أميني شرطة في حادث إطالق أعيرة نارية بالهرم و"الداخلية" تالحق الجناة

أصيب أمينا شرطة إثر قيام مسلحين بإطالق الرصاص على كمين أمنى بالمريوطية وفروا هاربين. وعلى الفور انتقل رجال األمن 

 إلى مكان الحادث، وتم إخطار النيابة التى تولت التحقيق.

 

 -محاكم ونيابات: 

 (األهرام) النائب العام يخلى سبيل مالك صوامع الريف األوروبى فى قيية فساد القمح

أمر النائب العام بإخالء سبيل مالك صوامع الريف األوروبى فى قيية فساد القمح بيمان مالى قدره نصف مليون جنيه وذلك 

 جنيه نقدا على ذمة التصالح مع الدولة فى القيية. آالف 631مليونا و 62بعد ان قام صباح أمس بسداد 

 

 (بوابة األهرام) مباحث القاهرة تنجح فى كشف غموض سرقة مرتبات الحماية المدنية

نجح فريق بحث مكبر من رجال اإلدارة العامة لمباحث القاهرة، في كشف غموض سرقة مرتبات اليباط واألفراد من داخل مبنى 

 .سنة مجند سائق باإلدارة العامة للحماية المدنية 63ن وراء ارتكاب الواقعة بدر.ر وتبين أالحماية المدنية بالعتبة، 

 

 (بوابة األخبار) رف بأموال سامح فهمي وزوجتهالنائب العام ينهي أمر المنع من التص

لكل من سامح فهمي  6135لسنة  2أصدر المستشار نبيل صادق، النائب العام قرارا بإنهاء أمر المنع من التصرف في األموال رقم 

 وزير البترول األسبق وزوجته ناهد توفيق.

 

 (بوابة األخبار) «اغتيال النائب العام»النشر في قيية  رفع حظر

اغتيال النائب »قرر قاضي محكمة جنايات القاهرة، المستشار حسن فريد رفع حظر النشر في القيية المعروفة إعالميًا بـ 

 متهًما. 26المتهم فيه « العام

 

 (الشروق) شركات تابعة للجماعة 1ترفض تظلمات « نأمالك اإلخوا»

رفيت التظلمات  قال مصدر قيائى إن لجنة التحفظ وإدارة أمالك جماعة اإلخوان، برئاسة المستشار محمد ياسر أبـوالفتوح

 شركات متهمة بالتبعية للجماعة تم التحفظ عليها مؤخرا. 1المقدمة من 

 

 (الوطن) أيام 2حبس المتهم بالشروع في قتل ضابط مدينة نصر 

ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في قتل النقيب كريم  علىأيام  2سنة، لمدة  21" محمد. رقررت نيابة مدينة نصر ثان حبس "

 حسام اليابط في اإلدارة العامة لمباحث القاهرة، ومهاجمته بأداة حادة "كاذلك" ما أدي إلصابته بجرح قطعي في الرقبة.

http://gate.ahram.org.eg/News/1232641.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1232641.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192009/25/548629/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87--%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87--%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AE%D9%84%D9%89-%D8%B3.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192009/25/548629/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87--%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87--%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AE%D9%84%D9%89-%D8%B3.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1232977.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1232977.aspx
http://akhbarelyom.com/news/552863
http://akhbarelyom.com/news/552863
http://akhbarelyom.com/news/552655
http://akhbarelyom.com/news/552655
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30082016&id=7e624567-9fcd-41ab-9bb7-4675fd4016fd
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30082016&id=7e624567-9fcd-41ab-9bb7-4675fd4016fd
http://www.elwatannews.com/news/details/1370830
http://www.elwatannews.com/news/details/1370830
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 الرابعالمحور 

 تطورات المشهد العسكري

 

 )رصد( الدولية والجامعات الحكومية االستثمارات العسكرية تنتشر في المدارس

أثار إعالن الدكتور محمد عثمان نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطالب، إن الجامعة تعاقدت مع هيئة القوات 

الجامعة، الجدل حول انتشار االستثمار العسكري في المجال المسلحة لإلشراف على خدمات الطعام ومطابخ المدن الجامعية لطالب 

جنيه في العام، وال ألف  16ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء الجيش المصري في إنشاء أول مدرسة دولية نظير ما يقرب من  ميالتعلي

ة بهدف أن تصبح أفيل وأعلنت سلسلة مدارس "بدر الدولية" والتي تأسست من قبل "القوات المسلحة المصري عزاء للفقراء

 مدرسة دولية... يقدم فيها أعلى جودة من التعليم" بحسب ما جاء في التعريف بالمدرسة على موقعها الرسمي على اإلنترنت.

 

 

 

 

 

http://rassd.com/192540.htm
http://rassd.com/192540.htm

