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 المحور األول

 تطورات السياسية الخارجية
 

 )األهرام( شكرى يبحث مع كيرى جهود استئناف عملية السالم واألزمتين السورية والليبية

إطار التنسيق والتشاور المستمر  اتصااًل هاتفيًا من نظيره األمريكى جون كيري، وذلك فى وزير الخارجية، تلقي سامح شكري،

األوضاع في  خاصةووالمكثف خالل الفترة األخيرة لمتابعة مسار العالقات الثنائية والتشاور حول تطورات األوضاع اإلقليمية

 تطورات األزمة السورية والوضع فى ليبيا وجهود مكافحة اإلرهاب.و األراضي المحتله

 

 اليوم السابع() التحريرنظيره القبرصى بقصر  قييلتوزير الخارجية سامح شكرى  اليوم.

 جدير بالذكر أن .سامح شكرى وزير الخارجية صباح اليوم الثالثاء إيوانس كاسوليدس وزير خارجية قبرص بقصر التحرير يلتقي

االثنين، إيوانس كاسوليدس وزير خارجية قبرص فى لقاء شهد  أمسأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، استقبل 

 تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول أهم القضايا والتطورات ذات االهتمام المشترك.

 

 )بوابة األهرام( مصر ُتدين بأشد العبارات الهجوم اإلرهابي بمدينة كويتا الباكستانية

أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، بأشد العبارات الهجوم اإلرهابي الذي وقع صباح اليوم، في 

 شخًصا وعدًدا من الجرحى. 00مستشفى بمدينة كويتا الباكستانية، وأسفر عن مقتل ما ال يقل عن 

 

 )بوابة األخبار( غير موضوعي« تخريب مصر»مقالكم «: اإليكونوميست»وزارة الخارجية لـ

، جراء المقال الذي نشرته مجلة «صدمة»، عن تعرض مصر لـار أحمد أبو زيدعبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستش

ان المقال غير موضوعي وأهتم فقط بتوجية  وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية «تخريب مصر»يكونوميست تحت عنوان اإل

 امات للسيسي.تها

 

 )بوابة األخبار( فرنسا تدين محاولة اغتيال علي جمعة

 وذكرت أدانت فرنسا محاولة اغتيال التي تعرض لها مفتي الجمهورية السابق الدكتور علي جمعة في الخامس من أغسطس الجاري

أغسطس، وزعته السفارة الفرنسية بالقاهرة أنه ينبغي أن يتم الكشف التام  8وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان صادر االثنين 

 مالبسات هذا االعتداء الغادر الذي يجب أن يتم محاكمة مرتكبيه.عن 

 

 اليوم السابع() السيسي تسليم رسالة منإبراهيم محلب فى زيارة قصيرة لتشاد ل

إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية متوجها بطائرة خاصة إلى العاصمة  القاهرة، المهندسطار غادر م

 الذي نجح منذ أيام في محلب خالل زيارته الرئيس التشادى إدريس ديبى يومن المقرر أن يلتق قصيرةالتشادية إنجامينا فى زيارة 

 .ن بين مصر وتشاد فى كل المجاالتل دعم عالقات التعاوالسيسى حوليمه رسالة من لتس االنتخابات الرئاسية التشادية

http://www.ahram.org.eg/News/191987/25/541799/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/191987/25/541799/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/8/9/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%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-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D9%89-%D8%A8%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2835432
https://www.youm7.com/story/2016/8/9/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%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-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D9%89-%D8%A8%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2835432
http://gate.ahram.org.eg/News/1185763.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1185763.aspx
http://akhbarelyom.com/news/542584
http://akhbarelyom.com/news/542584
http://akhbarelyom.com/news/542586
http://akhbarelyom.com/news/542586
https://www.youm7.com/story/2016/8/8/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3/2834128
https://www.youm7.com/story/2016/8/8/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3/2834128
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 )مصرالعربية( واشنطن تعيد األمور لطبيعتها مع مصر مضض.المونيتور: على 

وأضافت في تقرير  دة األمور لطبيعتها مجددا مع مصرقالت صحيفة المونيتور األمريكية إن واشنطن وافقت على مضض على عو

واشنطن تحبذ التعبير الرسمي عن استيائها من انزالق مصر نحو االستبداد، وفي نفس “لمراسلها بالكونجرس جوليان بريكويت: 

 معتاد".الوقت العودة إلى البيزنس المشترك ال

 

 )مصرالعربية( الملك سلمان يصدر قرارا يحسن وضع العمالة المصرية بالسعودية

بمعالجة أوضاع العمالة  ، عن صدور توجيهات الملك سلمانوزير العمل والتنمية االجتماعية بالسعودية مفرج الحقباني كشف

المتضررة من تجاوزات المنشآت التي يعملون بها، مبينًا أن نظام العمل في المملكة نص على حفظ حقوق العاملين في منشآت 

 .قدية بين العامل وصاحب العملين أصحاب العمل والعمال، لضبط العالقة التعاالقطاع الخاص، كما أوجد عالقة متوازنة ب

 

 )مصرالعربية( 6008ميشيل دن للسيسي: ال تترشح للرئاسة 

يرة سيسي خالل افتتاحيتها األخللاإليكونوميست البريطانية  كررت الباحثة األمريكية ميشيل دن النصيحة التي أسدتها صحيفة

اإليكونوميست: يجب من  وغردت دن، الباحثة بكارنيجي عبر حسابها على تويتر قائلة "اقتراح .6008بعدم الترشح في انتخابات 

 ، من أجل السماح بعودة الحياة السياسية".6008السيسي عدم الترشح عام  على

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A9/1197225-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B6%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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%A9/1197225-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B6%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/1196235-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%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-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/1196235-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%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-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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%A9/1196544-%D9%85%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%84-%D8%AF%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-2018
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%A9/1196544-%D9%85%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%84-%D8%AF%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-2018
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 المحور الثانى

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -الرئاسة المصرية: 

 (األهرامالسيسي يجتمع مع وزير االتصاالت )

فع د دعم الدولة لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بِاعتباره أحد القطاعات الحيوية الواعدة التى تسهم فى السيسيأكد 

ونمو االقتصاد، مشددًا على أهمية تطوير البنية األساسية لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وامتداد خدماته لجميع أنحاء 

 وأشار إلى أهمية االرتقاء بالخدمات الُمقدمة للمواطنين طبقًا للمعايير الدولية..البالد

 -الحكومة المصرية: 

 (بوابة األخبار) العالمية« جنرال الكتريك»ثلي شركة تفاصيل لقاء شريف إسماعيل مع مم

، ضم نبيل الحبايب الرئيس التنفيذي «جنرال الكتريك»عقد شريف إسماعيل رئيس الوزراء اجتماعًا مع وفد من ممثلي شركة 

 بحضور وزراء الكهرباء، النقل، التعاون الدولي، واالستثمار. للشركة بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وذلك

 -البرلمان المصري: 

 (األهرام) البرلمان يهاجم الحكومة بسبب سوء خدمات مياه الشرب والصرف الصحى

شن أعضاء مجلس النواب هجوما حادا على الحكومة بسبب سوء خدمات مياه الشرب والصرف الصحى فى العديد من القرى والمراكز 

 األزمة.وحذروا من تزايد أعداد المصابين بالفشل الكلوى والكبد والجرب بسبب تلك  الجمهورية،مستوى محافظات  على

 

 (بوابة األهرام) "بكريمجلس النواب يرفض بصفة نهائية مناقشة "تعديالت مصطفى 

 يبكررفض الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب إدراج مشروع تعديالت قانون الصحافة التى تقدم بها النائب مصطفى 

ًيا يراجع حال الذيعلى جدول أعمال المجلس، وتم االتفاق على االنتظار حتى االنتهاء من مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة 

 فى مجلس الدولة.

 

 (لسابعاليوم ا) استجوابان جديدان ضد وزير التموين بجدول أعمال الجلسة العامة للنوابم اليو

قررت هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال إدراج استجوابين جديدين للدكتور خالد حنفى وزير التموين 

على جدول أعمال الجلسة العامة، المقرر عقدها ظهر اليوم الثالثاء.ويدور االستجوابان حول الفساد فى منظومة توريد القمح وما 

 لعام وتسهيل استيالء الغير عليه مما يهدد األمن القومى المصرى.تمثله من إهدار للمال ا

 

 (اليوم السابع) دفاع النواب" يطالب بزيادة معاشات الشرطة أسوة برجال الجيش والقضاء“بـ عضو 

قال النائب إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب إن عددا من أعضاء المجلس يعكفون حاليًا على وضع مشروع قانون بتعديل 

فى شأن هيئة الشرطة.وطالب بزيادة معاشات أفراد الشرطة قياسا على القوات  0900لسنة  009كام القانون رقم بعض أح

 المسلحة والقضاء مع األخذ فى االعتبار معدالت التضخم.

http://www.ahram.org.eg/News/191987/25/541779/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/191987/25/541779/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82.aspx
http://akhbarelyom.com/news/542625
http://akhbarelyom.com/news/542625
http://www.ahram.org.eg/News/191987/145/541800/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D9%88.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/191987/145/541800/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D9%88.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1185629.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1185629.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/8/9/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/2835571
https://www.youm7.com/story/2016/8/9/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A8%D9%80-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4/2835012
https://www.youm7.com/story/2016/8/9/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A8%D9%80-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4/2835012
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 (الشروق) ال وجود لالختفاء القسرى فى مصر«: النواب»أمام « الداخلية»ممثل 

نفى اللواء على عبدالمولى، مساعد وزير الداخلية، ما يثار عن وجود اختفاء قسرى فى مصر، مشيًرا إلى انتهاء عهد االعتقاالت 

لمنظمة لهذا األمر، ليتم غلق ملفات االعتقال الجنائى بمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد ا

 مصر.والسياسى فى 

 

 -منظمات المجتمع المدني: 

 (أصوات مصرية) هيومان رايتس ووتش: محاكمة جنينة تقّوض جهود مكافحة الفساد في مصر

رايتس ووتش النيابة العامة بإسقاط القضية المرفوعة ضد المستشار هشام جنينة الرئيس السابق طالبت منظمة هيومان 

للجهاز المركزي للمحاسبات، معتبرة أن إقالته ومالحقته "تثير مخاوف بشأن محاوالت الحكومة تقويض استقاللية هيئات مكافحة 

 الفساد وفعاليتها".

  

 -المؤسسات الدينية: 

 (بوابة األهرام) المتطرفون يحاولون جر مصر لطوفان العنف "المدجج"اإلفتاء 

ندد مرصد الفتاوى التكفيرية واآلراء المتشددة، التابع لدار االفتاء المصرية، بحمالت التكفير والتشويه التي تقوم بها بعض 

ضد رموز الوطن وعلمائه الكبار، وذلك تعقيًبا على تكفير العالم المصري الدكتور أحمد زويل، الحاصل على  التيارات والجماعات

 جائزة نوبل، من قبل وجدي غنيم.

 

 -توك شو: 

 (اليوم السابع) غربية تستهدف مشروع مصر حتى ال يتحول لنموذج ويصبح السيسى قدوة رزق: دولياسر 

شن ياسر رزق، رئيس تحرير ومجلس إدارة أخبار اليوم، هجومًا حادًا على مجلة اإليكونوميست، قائاًل إنها تخلت عن الكثير من 

قال وفت السيسى بأنه قائد انقالب عسكرى بما يمثل إهانة للشعب المصرى.المهنية فى تناول أوضاع االقتصاد المصرى، ووص

إن هناك قوة فى الغرب تسعى أال يكمل السيسى مدته الرئاسية، وإذا أكملها أال يترشح لفترة رئاسية جديدة، ألنهم يعلمون أن 

 شعبيته كاسحة وأنه سيفوز.

 

 -سو شيال ميديا: 

 (مصر العربية) الخرابة" قبل "اإليكونوميست"“بـ جمال الجمل: السيسي وصف مصر 

قمع وعدم كفاءة  .بعنوان: "تدمير مصر..عّلق الكاتب الصحفي جمال الجمل على مقال مجلة "اإليكونوميست" البريطانية، 

وقال "ياسر رزق زعالن من ايكونوميست عشان كتبت تحليل بعنوان خراب مصر، طب مش .السيسي يؤججان االنتفاضة القادمة

 ."فاكر يا ياسر إن السيسي أول رئيس وصف مصر أنها خرابة، وأشالء، وشبه دولة، خليك كوول يا راجل، في الخرابة منافع كثيرة

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08082016&id=33d6c768-b251-42ae-9b82-6f56309fa96c
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08082016&id=33d6c768-b251-42ae-9b82-6f56309fa96c
http://www.aswatmasriya.com/news/details/66461
http://www.aswatmasriya.com/news/details/66461
http://gate.ahram.org.eg/News/1185651.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1185651.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/8/9/%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%B1%D8%B2%D9%82-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC/2835434
https://www.youm7.com/story/2016/8/9/%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%B1%D8%B2%D9%82-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC/2835434
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%A7/1196874-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B5%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%AA
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%A7/1196874-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B5%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%AA
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 (مصر العربية) أيمن نور: الحكومة رفعت أسعار الكهرباء استجابة لشروط صندوق النقد

وقال "إعالن وزير .رأى أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، أن إعالن ارتفاع أسعار الكهراباء، يأتي استجابة لشروط صندوق النقد

 ."أسعار الكهرباء، تهديد خطير لألكثر فقًرا في مصر، واستجابة مسبقة لشروط صندوق النقد زيادةالكهرباء رسميَّا عن 

 

 (الشروق) علينا غسل قلوبنا من الكره إذا أردنا تطهير البالد من الفسادعصام حجي: 

وقال .البدء في تطهير البالد من الفساددعا الدكتور عصام حجي، الباحث في علوم الفضاء بوكالة ناسا، إلى وحدة الصف قبل 

 .«وحدة الصف قبل أي شيء»، مضيًفا: «علينا أن نغسل قلوبنا من الكره، إذا أردنا تطهير البالد من الفساد»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A7/1196763-%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%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%A7/1196763-%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08082016&id=22abd810-893b-4b85-a3f6-d3d8f1467844
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08082016&id=22abd810-893b-4b85-a3f6-d3d8f1467844
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 (بوابة االخبار) إغالق شركات الصرافة حل أمني لن يجدي سوى ألسبوعين فقط المستوردين:شعبة 

قال فتحى الطحاوى، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، البد من إحكام الرقابة ومجازاة أى شركة صرافة تتالعب مشيرًا 

وأضاف  تجارة العملة يعنى وقفسوى لمدة أسبوعين ألن إغالق الصرافة ال  يالصرافات حل أمنى ال يجد إلى أن قرار إغالق بعض

 .هى السبب فى أزمة الدوالرحتى األن  6002أن خطوات البنك المركزي المتبعة من شهر ديسمبر لعام 

 (بوابة االخبارجنيه )مليار  0.2البورصة المصرية تربح 

، مدعومة بعمليات 6002أغسطس  8سجلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعات جماعية لدى إغالق تعامالت، اليوم االثنين 

 0.2ركات المقيدة بالبورصة نحو وربح رأسمال السوقي ألسهم الش شراء من قبل المؤسسات وصناديق االستثمار األجنبية والمحلية

 مليون جنيه. 809. 9مليار جنيه وسط تعامالت بلغت نحو  209. 0مليار جنيه ليبلغ مستوى 

 (بوابة االخبار) المركزي يعلن تراجع االحتياطي بأكثر من ملياري دوالر خالل يوليو الماضي

مليار 00ر622مليار دوالر مقابل  06ر632ك المركزي تراجع حجم االحتياطي النقدي لدية بنهاية شهر يوليو الماضي إلي أعلن البن

وأرجعت مصادر مصرفية هذا التراجع إلي قيام مصر بسداد  دوالر بنهاية شهر يونيو السابق بتراجع قدرة أكثر من ملياري دوالر

 نادي باريس .ومليار دوالر لصالح قطر  0ر060التزامات خارجية في مطلع يوليو الماضي بقيمة 

 (ابة االخباربو) مليار جنيه نياية عن المالية 3.2البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ 

مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية،  3.2، سندات خزانة بقيمة 6002أغسطس  8يطرح البنك المركزي المصري، اليوم االثنين 

ومن  سنوات 0مليون جنيه ألجل  060وسندات بقيمة  سنوات، 3مليار جنيه ألجل  6.0وتبلغ قيمة الطرح األول لسندات الخزانة 

 مليار جنيه. 309.2ة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري المتوقع أن تصل قيم

 (بوابة االخبار) شركات صرافة 6البنك المركزي يقرر وقف 

شركات صرافة جديدة بسبب تعمدها ارتكاب ممارسات تضر بسوق الصرف واالقتصاد القومي  6 المصري، إيقافقرر البنك المركزي 

من خالل مخالفتها لقانون النقد والتعليمات الرقابية التي تصدر عن البنك المركزي، ليرتفع إجمالي عدد الشركات التي تم شطبها 

 شركة. 20نهائيا وسحب تراخيصها والتي تم إيقافها إيقافا مؤقتا إلى 

 (بوابة االخبار) مليون دوالر 20الصناعة: شركة أمريكية تدرس زيادة استثماراتها بمصر بقيمة 

كشف وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، عن قيام إحدى كبرى الشركات األمريكية العاملة في مجال تصنيع عبوات 

مليون دوالر خالل  20المشروبات المصنعة من األلومنيوم )الكانز( بدراسة ضخ استثمارات جديدة للشركة بمصر تقدر بحوالي 

 .المرحلة المقبلة من خالل إنشاء خط إنتاج ثالث إلى جانب الخطين الحاليين للشركة

 (بوابة االخبار) غرفة القاهرة التجارية تبحث زيادة االستثمارات الهندية بالسوق المحلي

سبل جذب االستثمارات الهندية إلى السوق المحلي، في األنشطة المختلفة خاصة في ظل  التجارية،بحثت غرفة القاهرة 

 والمحليين.والتي تتضمن فرص استثمارية واعدة للمستثمرين األجانب  حاليا،المشروعات القومية المطروحة 

http://akhbarelyom.com/news/542599
http://akhbarelyom.com/news/542599
http://akhbarelyom.com/news/542527
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http://akhbarelyom.com/news/542372
http://akhbarelyom.com/news/542446
http://akhbarelyom.com/news/542446
http://akhbarelyom.com/news/542671
http://akhbarelyom.com/news/542671
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 (بوابة االخبار) مليون دوالر قرض لمشروعات الصرف بالقرى 000وزير اإلسكان: مليار و

قال المهندس مصطفى مدبولي وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة استطاعت خالل الفترة الماضية 

كما أكد  مليون دوالر لصالح مشروعات صرف صحي القرى 000على موافقة البنك الدولي على قرض بقيمة مليار والحصول 

 .من قرى مصر خالل عامين ونصف %60مدبولي أن الوزارة تستهدف تركيب الصرف الصحي لـ 

 (بوابة االخبار) «الفواتير»وزير الكهرباء: أسعار الوقود وراء زيادة تعريفة 

من محطة  %20من محطتي بني شريف، و ٪22قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر إنه تم االنتهاء من 

، خالل مؤتمر صحفي عقده «شاكر»وأشار  من محطة العاصمة اإلدارية، وجميعها من إنشاء شركة سيمنس %62البرلس، و

 إلى أن أسعار الكهرباء الجديدة التي ستطبق سببها ارتفاع أسعار الوقود سواء المازوت أو الغاز الطبيعي. بالوزارة

 (بوابة االخبار) البنك االهلى ينفي طلبه من عمالئه بفرع لندن سحب مدخراتهم

و أ مدخراتهم،ئيس البنك األهلى، قيام البنك بارسال خطابات لعمالئه فرع لندن بما يفيد سحب نفي يحيي أبوالفتوح، نائب ر

وهو منشأة ناجحة وتحقق أرباحا  البعض،مؤكدا إن فرع لندن كيان قائم بذاته وليس فرع كما يتصوره  الشخصية،غلق حساباتهم 

 الناجح.هذا الكيان الوطنى  لبنك،اوقال أبو الفتوح إن هذه إشاعات مغرضة للنيل من سمعة  مرتفعة

 (جريدة االهرام) إجراءات غير مسبوقة لخادم الحرمين لرعاية العمالة الوافدة بالسعودية

أعلن وزير العمل والتنمية االجتماعية السعودي الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، عن صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين 

بمعالجة أوضاع العمالة الوافدة العاملة بالمملكة المتضررة من تجاوزات بعض  السعودية،عاهل  العزيز عبدالملك سلمان بن 

 الشركات السعودية التي خالفت نظام العمل مؤخرا. إحدىالشكوي من  علىالمنشآت التي يعملون بها، جاء ذلك تعليقا 

 (جريدة االهرام) الرابععلى شروط الجيل  توافق»لالتصاالت المصرية »

أعلنت الشركة المصرية لالتصاالت عن موافقتها على شروط ترخيص إنشاء وتشغيل خدمات الجيل الرابع لالتصاالت وتقديم 

ة في اجتماعه االخير بتفويض االدارة التنفيذية للشركة بإتمام إجراءات التوقيع علي خدمات المحمول، وقرر مجلس ادارة الشرك

 الترخيص وسداد مقابل الترخيص، وفقا لشروط واسس السداد المحددة بقرار مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم اإلتصاالت.

 (الوطن) المشكلةوزير الصناعة: أزمة نقص الدوالر ستنتهي قريبا وقرض "الصندوق" سيخفف من 

ستنتهي قريبًا، وأكد أن الحكومة ماضية قدمًا في والصناعة، أن أزمة نقص الدوالر  قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة

قرض من الصندوق، ما سيسهم فى تخفيف حدة األزمة الحالية من العمالت  علىمفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول 

 الفتًا الي ان هناك أولويات حددتها الحكومة لتوفير الدوالر تتضمن المواد الغذائية واألدوية والمواد الخام. األجنبية،

 (البوابه نيوز) مليون دوالر للبنوك اليوم 060المركزى يطرح عطاء 

 مليون دوالر للبنوك العاملة في السوق المحلية 060يضخ البنك المركزى المصرى في العطاء الدوالرى الدوري، اليوم الثالثاء، نحو 

ج في تدرويكثف البنك المركزى المصرى حمالته التفتيشية على شركات الصرافة المخالفة لتعليمات بيع العملة الصعبة وي

 .ام، وتصل إلى شطب الشركة نهائًياأشهر وتمتد إلى ع 3العقوبات للمخالفين من اإلغالق لمدة تتراوح بين شهر و

 (البوابه نيوز) خالل العيد %66إلى  %00شعبة القصابين: ارتفاع أسعار اللحوم البلدية والمستوردة من 

 % 66 والمستوردة بنحو % 06ر6إلى  % 00أعلنت شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية عن ارتفاع أسعار اللحوم البلدية من 

 المبارك.في السوق المحلي خالل عيد االضحي 

http://akhbarelyom.com/news/542653
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http://www.ahram.org.eg/News/191987/5/541831/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/191987/5/541831/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/191987/5/541837/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%C2%AB-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/191987/5/541837/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%C2%AB-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/1310797
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 (البوابه نيوزملياًرا مديونيات الكهرباء والسكك الحديدية وماسبيرو لدى "القومي" ) 26" السعيد": 

مليار جنيه،  20كشف ممتاز السعيد نائب رئيس بنك االستثمار القومي، عن وصول إجمالي مديونية قطاع الكهرباء لدى البنك إلى 

مليار جنيه خاصة بشركات نقل الكهرباء، جار التفاوض عليها  60منها عن طريق السداد من خالل السندات، وتبقى  %60تم جدولة 

 .مليار جنيه ٧٢الفتا إلى أن مديونية ماسبيرو تبلغ قيمتها  مليار جنيه ٤١ة مديونية هيئة السكك الحديديو

 (البوابه نيوز) إلزام الهيئات االقتصادية بإغالق حساباتها المفتوحة خارج "المركزى"

الهيئات االقتصادية لاللتزام بموافاة قطاع الموازنة المختص كشف مصدر حكومى عن صدور تعليمات من وزارة المالية لكل 

بتوزيع االعتمادات المدرجة للجهة على مستوى الوحدات الحسابية التابعة وفقا للتصنيف االقتصادى للموازنة العامة للدولة، 

 .وكذلك توزيع االعتمادات اإلجمالية على البنود واألبواب المدرجة قبل الصرف منها

 (البوابه نيوز) النقد الدولي": تخفيض عدد الموظفين تدريجًيا“لـ الحكومة 

قامت بزيارة وزارة التخطيط، لالطالع  كشف مصدر مشارك في مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي، أن بعثة صندوق النقد الدولى

وأضاف المصدر أن الوزير أكد أن تخفيض عدد  مليار دوالر ٤٧على اإلجراءات اإلصالحية ببرنامج الوزارة، ضمن مفاوضات قرض الـ 

 .٧٢٠٢موظًفا في عام  ٧٢العاملين بالدولة سيتم حسب خطة والتي سيتم من خاللها اختيار موظف واحد من بين 

 (رصد) 6009لكهرباء: دعم الدولة للقطاع سينتهي بحلول وزير ا

م، سيكون استهالك الكهرباء بسعرها الحقيقي وسينتهي ٧٢٤٢كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، أنه بحلول عام 

األسعار الجديدة سيتم تطبيقها من فاتورة شهر أغسطس،  أنشاكر وأضاف  تطبيقهادعم الدولة، مؤكًدا أن األسعار الجديدة سيتم 

 مليار جنيه سنوًيا. ٧٢ حولمؤكًدا أن الدولة تتحمل دعم في ظل هذه األسعار 

 (رصد) جنيهات للبيع 3.60الريال السعودي يواصل ارتفاعه بالسوق السوداء مسجًلا 

جنيهات للبيع في  3.60جنيهات للشراء ، و 3.63واصل سعر الريال السعودي ارتفاعه في السوق السوداء، اليوم االثنين، مسجال 

 استقراريه المصري في التعامالت البنكية،سجل سعر الريال السعودي أمام الجن و بعض المناطق، بسبب اقتراب موسم الحج

 جنيها للبيع.  6.32جنيه للشراء و 6.36وثباتا، وفقا للبيانات الصادرة من البنك المركزي، محققًا 

 (رصد) جنيًها للبيع 06.90الدوالر يرتفع بالسوق السوداء مسجًلا 

جنيها للبيع، واستقر  06.90جنيها للشراء، و  06.06ها، مسجال جني 03اقترب سعر الدوالر األميركي في السوق السوداء من حاجز 

 جنيهات للبيع. 8.8800جنيهات للشراء و 8.8602أمام الجنيه المصرى، في البنوك عند 
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 الحراك المجتمعي-0

 (بوابة االخبار) بتثبيتهم بالشرقيةوقفة احتجاجية لموظفي التربية التعليم المؤقتين للمطالبة 

من العاملين المؤقتين بالتربية والتعليم بالشرقية وقفة احتجاجية أمام ديوان عام محافظة الشرقية للمطالبة  عددنظم 

التثبيت مطلبنا الوحيد .. »المحتجون الفتات مدون عليها رفع و بتثبيتهم والحصول على مرتبات عادلة ومساواتهم بزمالئهم

 «.جنيه فى التربية والتعليم ..عايزين العدالة االجتماعية .. عايز أعيش بكرامة 00خمس سنين وإحنا بناخد 

 (رصد) التركية بالعاشر من رمضان KCGمظاهرات لعمال شركة 

بعد قيام صاحب الشركة بغلق أبوابها وتأجير  الخامس،التركية بالعاشر من رمضان التظاهر لليوم  KCGعمال شركة يواصل 

يين الماض أكد العمال أنه خالل األسبوعينوشركة حراسة لحمايتها عقب إضرابات نظمها العاملين للمطالبة بمستحقاتهم المالية

 الشهر.جنيه في  0600إلى  060نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بمستحقاتهم في ظل تدنى رواتبهم التي تتراوح ما بين 

 

 قضايا المجتمع-6

 اإلعالم

 (العربي الجديد) "تعليمات عليا" ُتجمد اقتراحًا بتغيير رؤساء تحرير الصحف

 لىعالسيسي، إلى رئيس البرلمان  عبد الفتاحالعربي الجديد": إن تعليمات صدرت من مكتب “لـ قال مصدر برلماني مصري مطلع، 

بناء على اتصاالت تمت  نعقاد الحالير الصحف الحكومية، وعدم مناقشته في دور االعبدالعال، لتجميد اقتراح تغيير رؤساء تحري

 .بين أعضاء في المجلس األعلى للصحافة من المقربين للدائرة الرئاسية، من الرافضين لتغيير رؤساء تحرير الصحف القومية

 (الشروق) رئيسا مؤقتا لمجلس إدارة مجلة اإلذاعة والتليفزيون« أحمد سليم»

أصدر المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارا بتكليف أحمد سليم رئيسا مؤقتا لمجلس إدارة مجلة اإلذاعة 

جانب عمله كرئيس لإلدارة المركزية للتخطيط بوزارة اإلعالم، وذلك لحين تشكيل مجلس  يأتي هذا التكليف إلىو والتليفزيون

 إدارة جديد للمجلة.

 (60عربي) مذيعة "طلب األمان" تختفي فجأة بعد نقدها للجيش

مشاهدي برنامجها "هنا العاصمة"، عبر فضائية "سي بي سي"، منذ يوم السبت تغيبت اإلعالمية المصرية لميس الحديدي عن 

ويشبه الغياب المفاجئ للحديدي طريقة اختفاء اإلعالمي يوسف  الفائت، لمدة شهر كامل على األقل، بدعوى السفر رفقة أسرتها

  .متزايد للجيش المصريما جعل مراقبين يربطون بين غيابها وتناولها بالنقد الدور االقتصادي ال الحسيني

 التعليم

 (بوابة االخبار) تعليم الغربية" تشدد على غلق مراكز الدروس الخصوصية“بـ لجنة الفساد 

ئية، الضبطية القضاوتطبيق  طالبت لجنة الفساد بمديرية التربية والتعليم بتطبيق معايير النزاهة والشفافية على الجميع

 .تأكيدًا على الدور الفعال الذي يقوم به محافظ الغربية، من غلق مراكز الدروس الخصوصية على مستوى مدن المحافظة
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http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08082016&id=24ed6ab7-9e34-48fd-804a-f093ae8c55f8
http://arabi21.com/story/933640/%D9%85%D8%B0%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%AC%D8%A3%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88#tag_49232
http://akhbarelyom.com/news/542148
http://akhbarelyom.com/news/542148
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 السياحه

 (بوابة االخبار) وفد رجال أعمال روس يصل القاهرة

شركات روسية عاملة في مجال أمن وتأمين وسالمة المطاراتن وذلك في  8وصل مطار القاهرة وفدًا من رجال األعمال ورؤساء في 

 زيارة لمصر تستغرق عدة أيام لبحث دعم عالقات التعاون فى مجال تأمين المطارات بين البلدين.

 

 النقل والمواصالت

 (بوابة االخبار) «السادات-كفر داوود »استئناف العمل بخط سكك حديد  سنوات. 2بعد توقف 

قرر د. جالل مصطفي سعيد وزير النقل استئناف العمل بخط السكك الحديدية الذي يربط كفر داوود بمدينة السادات لتنمية 

مة ويساهم الخط في خد وربطها بشبكة خطوط السكك الحديدية وصوالً إلى ميناء األسكندريةمدينة السادات بمحافظة المنوفية 

 .لجاف الذي سوف تنشأه وزارة النقلاللوجيستية الخاصة بالميناء االمنطقه المنطقة الصناعية بمدينة السادات و

 (بوابة االخبار) " بعد خروج جرار قطار بالبحيرةاإلسكندرية-توقف حركة القطارات بخط "القاهرة 

اإلسكندرية" بشكل تام، وذلك بعد خروج جرار قطار من على شريط السكة  –توقفت منذ قليل حركة القطارات بخط "القاهرة 

لعربة التي خرجت من على القضبان وتكثف هيئة السكك الحديدية من جهودها لرفع ا ."الحديد بالقرب من محطة "إيتاى البارود

 وإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها.

 

 الزراعه

 (بوابة االخبار) جنيه 600لـ  200توصي برفع سعر توريد القصب من « الزراعة بالبرلمان»

جاء  جنيه 600جنيه إلى  200أغسطس بضرورة رفع سعر توريد القصب من  8أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب االثنين 

 بشأن ذلك خالل اجتماع عقدته اللجنة لمناقشة طلب اإلحاطة المقدم من النواب هشام الشعيني وخالد خلف اهلل وصبري داوود

 عدم سداد مستحقات مزارعي القصب.

 (المصري اليوم) فاقد القمح وتحسين اإلنتاجية توقع مذكرة تفاهم مع شركة ألمانية لحل مشكلة« الزراعة»

 وقعت وزارة الزراعة واستصالح األراضي متمثلة في لجنة مبيدات اآلفات الزراعية مذكرة تفاهم اإلثنين مع شركة باسف االلمانية

للمبيدات تضمنت تبادل الخبرات المشتركة بين الكوادر التي تساهم في االرتقاء بأداء ومهام لجنة مبيدات االفات الزراعية في 

 مصر، ومساعدة مصر في تقليل الفاقد من المحاصيل الزراعية ومحاصيل الحبوب وزيادة انتاجية القمح .

 

 قباطاأل

 (بوابة االخبار) إثيوبيا تمت بحضور ممثلي السفارة المصريةالكنيسة: مفاوضات دير السلطان مع 

أعلن القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية األرثوذكسية، أنه لم يكن هناك وسيلة لحل مشكلة دير 

وتسليمه للرهبان  0920قامت سلطات االحتالل اإلسرائيلي بطرد الرهبان األقباط منه عقب نكسة يونيو  السلطان بالقدس الذى

 األحباش، سوى التفاوض خاصة بعد أن أقرت إسرائيل بملكيته للكنيسة القبطية األرثوذكسية إلعادته وتسليمه.

http://akhbarelyom.com/news/542398
http://akhbarelyom.com/news/542398
http://akhbarelyom.com/news/542556
http://akhbarelyom.com/news/542556
http://akhbarelyom.com/news/542300
http://akhbarelyom.com/news/542300
http://akhbarelyom.com/news/542462
http://akhbarelyom.com/news/542462
http://www.almasryalyoum.com/news/details/991369
http://www.almasryalyoum.com/news/details/991369
http://akhbarelyom.com/news/542503
http://akhbarelyom.com/news/542503
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 (بوابة االخبار) الطائفة اإلنجيلية توضح حقيقة األحداث بكنيسة اإلسماعيلية

قال و أصدرت الطائفة اإلنجيلية بمصر بيانا أوضحت فيه حقيقة األحداث التي شهدتها الكنيسة اإلنجيلية بمدينة اإلسماعيلية

ه هه ألداء الصالة بالكنيسة، وبرفقتحال توج البيان: إن القس عزت عفيفي المكلف برعاية أبناء الكنيسة اإلنجيلية باإلسماعيلية

 القانون.عدد من أبناء الكنيسة، إعترضته القوة المكلفة بتأمين الكنيسة من الخارج، إلى جانب عدد من الخارجين على 

 (الوطن) شماسا بالوادي الجديد وفرنسا 60الكنيسة ترسم 

استغل أساقفة الكنيسة القبطية األرثوذكسية، قداسات األحد األول من صوم العذراء، أمس، في رسامة عدد من شمامسة 

الكنيسة بالداخل والمهجر، حيث صلي األنبا بقطر، أسقف الوادي الجديد، القداس اإللهي بكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة 

 رجة أغنسطس.شمامًسا في د 06الخارجه، ورسم خالله 

 (األقباط اليوم) أقباط كوم اللوفي يرفضون وساطة الكنيسة ويتظاهرون أمام االتحادية

 قرية بعد تلقيهم تهديداتقال المحللة السياسية إيريني رشدي، إن أقباط قرية كوم اللوفي بسمالوط بمحافظة المنيا، تركوا ال

وأضافت رشدي، في تصريحات لها، اليوم اإلثنين، أن األقباط رفضوا وساطة الكنيسة في حل المشكلة،  من بعض المتشددين

 وقرورا التظاهر أمام القصر الجمهوري باالتحادية، للتنديد بما حدث لهم.

 (األقباط اليوم) يقدمون بالغ للنائب العام بعد هروبهم من قريتهم أقباط كوم اللوفى

الى مكتب النائب العام بالقاهرة لتقديم بالغ ضد قرار إخالء سبيل  بالمنيا،يتوجه أقباط قرية كوم اللوفى مركز سمالوط 

اسر من القرية عقب إخالء  6باالعتداء عليهم بعد شائعة تحويل منزل الى كنيسة ويأتى تقديم هذا البالغ بعد هروب  المتهمين

 .سبيل المتهمين بعد تعرضهم لقذف منازلهم بالحجارة وإطالق أعيرة نارية في الهواء احتفاال بخروج المتهمين

 

 أخرى

 (بوابة االخبار) بسوهاج مليون دوالر معونة أمريكية لتقليل فاقد المياه

أكد اللواء المهندس محمد بدري القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب 

ة مليون دوالر لخفض كميات المياه غير المحاسب خصصت معون« هيئة المعونة األمريكية»أن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

 عليها وتقليل فاقد المياه.

 (الوطن) طن دقيق مختلط بالرمال في الغردقة 80التحفظ على 

كيلو دقيق، الكتشاف أنها  60طنا و 80تم التحفظ على أعلن المهندس ربيع إسماعيل، مدير مديرية التموين بالبحر األحمر، أنه 

دير م وأحالت مباحث تموين البحر األحمر مختلطة بالرمال والحصى، مؤكدا على تغذية المخابز بكميات بديلة صالحة لالستخدام

 مطحن الغردقة للنيابة العامة، بعد اكتشاف اختالط كميات كبيرة من الدقيق بالرمال.

 (الوطن) عن مدينتي الشيخ زويد ورفح بالكاملانقطاع الكهرباء 

انقطعت منذ الساعات األولى من صباح اليوم، الكهرباء، عن مدينتي الشيخ زويد ورفح، ما تسبب في حالة من الضيق والضجر لدى 

مة االنقطاع بسبب االشتباكات، التى تحدث بمناطق جنوب غرب الشيخ زويد، القريبة من يذكر أن الكهرباء دائو سكان المدينتين

 مربعة نجد وجنوب الثومة، وطريق الوحشى االخر، ومنطقة ابورفاعى خلف حى الترابين.

 

http://akhbarelyom.com/news/542507
http://akhbarelyom.com/news/542507
http://www.elwatannews.com/news/details/1311334
http://www.elwatannews.com/news/details/1311334
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=163458
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=163458
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=163457
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=163457
http://akhbarelyom.com/news/542105
http://akhbarelyom.com/news/542105
http://www.elwatannews.com/news/details/1311787
http://www.elwatannews.com/news/details/1311787
http://www.elwatannews.com/news/details/1311205
http://www.elwatannews.com/news/details/1311205
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األخبار األمنية: 

 (بوابة األخبار) «علي جمعة»في حراسة وزير الداخلية يكرم فردين شرطة لجهودهما 

عريف شرطة/ هالل  –عبد الغفار وزير الداخلية بتكريم كٍل من أمين الشرطة/ عماد محمد أحمد أبوحامد  مجديقام اللواء 

 .الدكتور على جمعةالسيد "من قوة اإلدارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة، والمكلفان بحراسة  ربيع عبد العاطى

 

 (بوابة األهرام) مدير أمن كفرالشيخ يعتمد حركة تنقالت الشرطة الداخلية على مستوى المحافظة

اعتمد اللواء سامح مسلم مدير أمن كفرالشيخ حركة التنقالت الداخلية، لضباط الشرطة، باإلدارات واألقسام والمراكز والوحدات 

 الشرطية، المختلفة التابعة لمديرية أمن كفرالشيخ.

 

 (اليوم السابع) سماع دوى انفجار فى منطقة "أغاخان" بشبرا مصر وانقطاع الكهرباء

سمع عدد من سكان منطقة أغاخان فى شبرا مصر، صوت انفجار قوى تبعه انقطاع فى التيار الكهربائى، حيث أرسل عدد من 

 ار، دون معرفة مصدر الصوت أو سببه.المواطنين رسائل عبر صحافة المواطن يؤكدون سماع صوت االنفج

 

 (اليوم السابع) خبراء المفرقعات بالفيوم يتأكدون من عدم وجود متفجرات بالسيارة المشتبه بها

تأكد خبراء المفرقعات بمحافظة الفيوم، خالل فحصهم لسيارة اشتبهوا بوجود متفجرات داخلها، كانت متواجدة بجوار شرطة 

 .النجدة بالفيوم، عدم وجود أى مواد متفجرة بها، وتبين أنها تابعة ألحد المحامين وتم التوصل له واالتصال به الستالمها

 

 -محاكم ونيابات: 

 (بوابة األهرام) حبس مساعد شرطة حاول إشعال النار فى قسم شرطة بني سويف

قضت محكمة جنايات بني سويف بحبس مساعد شرطة من قوة قسم شرطة بني سويف الجديدة، أسبوًعا، لمحاولته إشعال 

 في نفسه وفي مأمور القسم باستخدام البنزين، قبل أن تتدخل القوات وتلقي القبض عليه وتسلمه للمحاكمة.النيران 

 

 (بوابة األخبار) إلغاء قرار منع نظيف وزوجته ونجليه من التصرف في أموالهم

قضت محكمة جنايات الجيزة، بإلغاء القرار الصادر بمنع الدكتور أحمد نظيف وزوجته ونجليه من التصرف في أموالهم والسفر 

 فيما يخصه. الحكم كال العامة بتنفيذواعتباره كأن لم يكن وإخطار هيئة الكسب غير المشروع والنيابة 

 

 (الشروق) «غزالة»تهريب إخالء سبيل أميني شرطة بمطار القاهرة بعد اتهامهما ب

جنيه لتسهيلهم إجراءات تهريب بضائع دون  6000قررت نيابة النزهة إخالء سبيل أميني شرطة بميناء القاهرة الجوي بكفالة 

 الرسوم الجمركية.سداد 

http://akhbarelyom.com/news/542590
http://akhbarelyom.com/news/542590
http://gate.ahram.org.eg/News/1185704.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1185704.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/8/9/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D8%BA%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1/2835544
https://www.youm7.com/story/2016/8/9/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D8%BA%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1/2835544
https://www.youm7.com/story/2016/8/9/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D8%A3%D9%83%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D9%87/2835542
https://www.youm7.com/story/2016/8/9/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D8%A3%D9%83%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D9%87/2835542
http://gate.ahram.org.eg/News/1185726.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1185726.aspx
http://akhbarelyom.com/news/542591
http://akhbarelyom.com/news/542591
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08082016&id=7c6555aa-bac5-47f0-ae87-d584e89d9815
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08082016&id=7c6555aa-bac5-47f0-ae87-d584e89d9815
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 المحور السادس

 تطورات المشهد العسكري

  

 )بوابة األخبار( زعيم قبيلة "التبو" الليبية: التدخل العسكري المصري ينهي ظاهرة االختطاف

قال عيسى عبد المجيد، المستشار السابق لرئيس مجلس النواب الليبي، وزعيم قبيلة التبو، إن التدخل العسكري المصري في 

 ليبيا بات ضرورة لمواجهة خطر التجمعات اإلرهابية.

 

 )اليوم السابع( وكالة روسية: موسكو تدعم مصر بالخبرات القتالية فى المسارح العسكرية

أعلنت وكالة األنباء الروسية "سبوتنيك" أن مصر أرسلت مجموعة من المراقبين إلى روسيا لمراقبة المنافسة العسكرية "مفاتيح 

وأشارت الوكالة الروسية إلى أن وزارة الدفاع الروسية أكدت  سكرية الدولية فى منطقة أستراخانك ضمن األلعاب العالسماء"، وذل

دول أخرى، هى فنزويال وصربيا وباكستان والهند والبحرين والصين، وأن  2أنه باإلضافة إلى مصر يوجد هناك ممثلون عن 

 ".300 —السائقين، وتحميل قذائف، ومناورة صواريخ "إس مراحل، وبالتحديد منافسة  2بـ المنافسة تمر 
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