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 األولالمحور 

 المصرية الخارجيةتطورات السياسة 

 )األهرام( قمة مصرية ــ هندية اليوم لتعزيز التعاون الثنائى

يعقد السيسى بالعاصمة الهندية نيودلهى اليوم جلسة مباحثات مع رئيس الهند برناب موخرجي، كما يجرى مباحثات مهمة مع 

 اتفاقيات التعاون بين مصر والهندى ناريندرا مودي، بمقر مجلس الوزراء الهندي، يتم بعدها توقيع عدد من رئيس الوزراء الهند

ية، ومجلس األعمال اليوم نائب رئيس الهند محمد حميد أنصاري، ورئيسة البرلمان الهندي، ووزيرة الخارج سيسيال يلتقيكما 

 .المصرى الهندي

 

 )بوابة األهرام( مرييي أنناء تواجدة يي نيودلهيالسيسي يجتمع بوزير الخارجية األ

أكد السيسي، تطلع مصر لتعزيز العالقات االستراتيجية التي تجمعها بالواليات المتحدة األمرييية منذ عقود، وتطوير التعاون 

ر يوم الخميس، بمقالسيسي، مساء جاء ذلك خالل استقبال  المصالح المشتركة للبلدينا يحقق الثنائي على كاية األصعدة بم

اللقاء وزير الخارجية  إقامته يي نيودلهي، وزير الخارجية األمرييي جون كيري الذي تزامن وجوده بالعاصمة الهندية، وقد حضر

 .سامح شيري

 

 )بوابة األخبار( مرييي لمصرشيري: مباحثات السيسي وكيري تناولت الدعم االقتصادي األ

صرح سامح شيري وزير الخارجية بأن مباحثات السيسي مع وزير الخارجية األمرييي جون كيري تناولت سبل تعزيز العالقات 

على تويير الدعم  إطار حرص الواليات المتحدةالثنائية ودعم واشنطن للمفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي يي 

 .لبحث تقديم الدعم االقتصادي لمصروأوضح شيري أن اإلدارة األمرييية تتفاوض مع اليونجرس  االقتصادي لمصر

 

 )بوابة األهرام( السيسي يستقبل وزيرة الشئون الخارجية الهندية لبحث سبل تعزيز العالقات الثنائية

 ن الخارجية الهندية سوشما سواراجيوم الخميس، بمقر إقامته بالعاصمة الهندية نيودلهى وزيرة الشئوالسيسي، مساء استقبل 

 القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.تناولت المباحثات خالل اللقاء سبل تعزيز العالقات الثنائية، وعددا من 

 

 )بوابة األهرام(ي أعضاء مجلس األعمال المصري الهندالسيسي يجتمع ب

يارته الحالية للهند تعد الثانية الهندية الممتدة عبر عقود، مشيرا إلى أن ز-أكد السيسى على قوة ومتانة العالقات المصرية 

جاء ذلك خالل اللقاء الذي  خالل أقل من عام، بما يعيس حرص مصر على تطوير وتعزيز العالقات الثنائية يى محتلف المجاالت

 .عدد من الشركات الهندية والمصريةعقده مع أعضاء مجلس األعمال المصري الهندي، الذي ضم ممثلين عن 

 

 )بوابة األخبار( من الزهور على قبر الزعيم الهندي الراحل غانديالسيسي يضع إكليال 

سبتمبر، إكليال من الزهور على قبر الزعيم الهندي الراحل المهاتما غاندي بالعاصمة الهندية  0وضع السيسى صباح الجمعة 

 نيودلهي.

http://www.ahram.org.eg/News/192011/136/548939/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%80%D9%80-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%B3.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192011/136/548939/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%80%D9%80-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%B3.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1233767.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1233767.aspx
http://akhbarelyom.com/news/553979
http://akhbarelyom.com/news/553979
http://gate.ahram.org.eg/News/1233742.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1233742.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1233762.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1233762.aspx
http://akhbarelyom.com/news/553974
http://akhbarelyom.com/news/553974
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 )بوابة األهرام( يبحث تويير دعم مالي للمشروعات يي مصرسفير بيالروسيا بالقاهرة 

قال سفير بيالروسيا بالقاهرة إنه بحث مع رئيس بنك التصدير واالستيراد األيريقي بانديدييت أوراما، نتائج زيارة ويد البنك 

 الدعم المالي المقدم للشركات البيالروسية إلقامة مشروعات مشتركة مع الشركات المصرية.منيسك يي يونيو الماضي، و إلى

 

 )بوابة األهرام( متفائل بمستقبل مصر األوروبي:سفير االتحاد 

لدى مصر الليلة الماضية حفال لتوديع السفير جيمس موران بمقر إقامته بالقاهرة بمناسبة انتهاء  سفارة االتحاد األوروبىأقامت 

وأكد موران، يى كلمته بهذه المناسبة، تفاؤله بمستقبل مصر، مؤكدا أن االهتمام  يترة عمله كسفير لالتحاد األوروبى بالقاهرة

 مصر التى سيفتقدها كثيرا لينه وانق من أنه سيعود إليها مرة أخرى.بالناس كان أهم ما تعلمه وحرص عليه خالل يترة عمله ب

 

 )اليوم السابع( القنصلية المصرية بجدة: تحقيق انفراجة بأزمة مصريين مخالفين لنظام اإلقامة

الرياض لدى السلطات السعودية  نجحت المساعى التى قامت بها القنصلية المصرية العامة يى جدة والسفارة والقنصلية يى

بشأن أزمة الموقويين المصريين المفروضة عليهم غرامات مالية بسبب مخالفتهم لنظام اإلقامة والعمل يى المملية حيث تم 

 تعديل نظام تطبيق تلك الغرامات بشيل يسمح بتسفير غير القادرين على تسديدها.

 

 )مصرالعربية( بفترة رئاسية نانيةالتليفزيون الصيني: شرط واحد ليفوز السيسي 

لذي لى نفس المستوى اأن شعبية السيسي لم تعد عجاء ييه  عنونت قناة " سي سي تي يي" الفضائية اإلخبارية الصينية تقريًرا

مشيرا إلى أنها ترتبط بال شك بالوضع االقتصادي وأداء الحيومة. وشدد  الرئاسة،كانت عليه خالل الفترات األولى من توليه منصب 

 التقرير على أنه يتعين على السيسي أن يجري تعديالت على حيومته حال أراد الفوز بفترة رئاسية نانية.

 

 )مصرالعربية( برس: لبن األطفال ييشف معاناة عامة المصريين أسوشيتد

ي تستهدف مداواة موازنة الدولة، يي ضربة قاسية لعامة ألبان األطفال ييشف إلى أي مدى تتسبب إجراءات التقشف، الت احتجاج“

 المصريين".

 

 )مصرالعربية( السيسي لـ "إييونوميك تايمز": يجب نشر النسخة الصحيحة من الدين

مع  " الهنديةنوميك تايمزذلك يي حوار أجرته صحيفة "إييو ". جاءصر نشر النسخة الصحيحة من الدين"يجب على الهند وم

 أيام. 3السيسي الذي يزور حاليا الدولة األسيوية يي جولة بدأها الخميس وتستغرق 

 

 رالعربية()مص يديعوت: النشيد الوطني اإلسرائيلي يي قصر السيسي

تحت عنوان "النشيد الوطني اإلسرائيلي يعزف يي قصر السيسي" تناولت صحيفة "يديعوت أحرنوت" خبر تقديم السفير 

يي مراسم نظمت بالقصر الرئاسي  0202أغسطس  30سيسي صباح األربعاء ماده للاإلسرائيلي الجديد "ديفيد جويرين" أوراق اعت

 اإلسرائيلي "هاتييفا" )األمل( جرى عزيه على يد يرقة عسيرية مصرية.باالتحادية، مشيرة إلى أن النشيد 

http://gate.ahram.org.eg/News/1233571.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1233571.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1233565.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1233565.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/9/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9/2867615
https://www.youm7.com/story/2016/9/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9/2867615
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%A9/1235082-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%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%A9/1235082-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%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%A9/1236306-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AA%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B3-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
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%A9/1236306-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AA%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B3-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
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%A9/1236384-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%A5%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
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%A9/1236384-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%A5%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
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%A9/1233612-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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 (00)عربي إييونوميست: حيومة السيسي تتاجر بقوت الشعب وتعمق بؤسه

االقتصادية الحمقاء، التي تنتهجها الحيومة المصرية تحدنت مجلة "إييونوميست" يي عددها األخير يي تقرير لها حول السياسات 

 ووصفة الحيومة المصرية انها تتاجر بالشعب وتعمق بؤسه. عن سياسات الخبز والرشوة والفطر العقيمة، بحسب وصف المجلة،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arabi21.com/story/944140/%D8%A5%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%A8%D8%A4%D8%B3%D9%87
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -الحيومة المصرية: 

 (األهرام) حنفىمجلس الوزراء يتوجه بالشير والتقدير للدكتور خالد 

برئاسة شريف إسماعيل، بالشير والتقدير إلى الدكتور خالد حنفى وزير التموين  أمستوجه مجلس الوزراء يى مستهل اجتماعه 

 ق، وذلك لما ساهم به من مبادرات وما بذله من جهود خالل توليه المسئولية. والتجارة والداخلية الساب

 

 (اليوم السابع) والمصمم: ال يحمل أى إساءة م البطل بسوهاج ويتح تحقيق موسعريع تمثال أ

أنه أصدر تعليمات مشددة لعدلى أبو عقيل رئيس مركز ومدينة البلينا بريع  أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محايظ سوهاج

، وإدخال التعديالت الالزمة عليه ويتح تحقيق موسع تسبب يى حالة من الجدل على مواقع التواصل االجتماعى الذيالتمثال، 

 يى الواقعة.

 

 (السابعاليوم ) الحيومة توايق على مشروع قانون تنظيم المالحة النهرية الداخلية

وايق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم المالحة النهرية الداخلية، وذلك يى إطار االهتمام بالنقل النهرى كأحد آليات 

أدى إلى زيادة حركة المالحة  والذي، ينيتحقيق التنمية االقتصادية، وما طرأ على أغراضه من تعدد، وعلى وسائله من تقدم 

 تم استحدانه من الفنادق والمطاعم العائمة والبواخر السياحية والعقارات والمعديات الضخمة.الداخلية، وكذا ما 

 

 (بوابة األخبار) «برنامج التنمية المحلية»لـ الحيومة توايق على قرض البنك الدولي 

برنامج »مليون دوالر، والمخصص لتمويل  022المتعلقة بقرض البنك الدولي البالغ وايق مجلس الوزراء على إتمام اإلجراءات 

 لمحايظات صعيد مصر، والذي يتم تنفيذه يي محايظتي )سوهاج وقنا( كحجر زاوية لبدء تنفيذ البرنامج.« التنمية المحلية

 

 (البوابة نيوز) إجراء أكبر حركة ترقيات يى الجهاز اإلداري للدولة

وايق مجلس الوزراء على إجراء أكبر حركة ترقيات يى الجهاز اإلدارى للدولة، وذلك يى ضوء موايقة مجلس النواب بصفة مبدئية 

ألف موظف  ٠٣٣رقية على مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد. حيث يعيف الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة على إنهاء إجراءات ت

 .٠٣/٦/٦٣٠٦تقريًبا ممن أتموا المدة الالزمة للترقية يى 

 

 (البوابة نيوز) السفير اإلسباني سبل التعاون المشترك مع يبحث الزراعة وزير

استقبل الدكتور عصام يايد وزير الزراعة واستصالح األراضي، صباح اليوم الجمعة، السفير االسباني يي القاهرة، لبحث سبل 

وقال إنه تم خالل االجتماع مناقشة سبل يتح مجاالت واسعة لالستثمار الزراعي االسباني .التعاون الزراعي المشترك بين البلدين

انب االسباني يي مشروعات التنمية الزراعية الشاملة والمستدامة يي سيناء، وذلك ضمن خطة يي مصر، يضاًل عن مشاركة الج

 الحيومة لتنميتها.

http://www.ahram.org.eg/News/192011/25/548947/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AD%D9%86.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192011/25/548947/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AD%D9%86.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/9/2/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%85%D9%85-%D9%84%D8%A7/2867964
https://www.youm7.com/story/2016/9/2/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%85%D9%85-%D9%84%D8%A7/2867964
https://www.youm7.com/story/2016/9/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9/2867510
http://akhbarelyom.com/news/553818
http://akhbarelyom.com/news/553818
http://www.albawabhnews.com/2095232
http://www.albawabhnews.com/2095232
http://www.albawabhnews.com/2095477
http://www.albawabhnews.com/2095477


 

 

0202سبتمبر  20  مرصد اإلعالم المصري       5   

 

 (البوابة نيوز) وزير البيئة يتفقد آخر تطورات جمع المخلفات بالمحطة الوسيطة باإلسيندرية

يجرى الدكتور خالد يهمي، وزير البيئة، والمهندس محمد عبدالظاهر محايظ االسيندرية صباح غدا السبت، جولة تفقدية إلى 

آخر تطورات وضع المحطة الوسيطة للمخلفات بمحرم بيك بمحايظة اإلسيندرية،  علىمحايظة اإلسيندرية، وذلك للوقوف 

 وللوقوف على آخر ما تم من إنجازات.

 

 -المجتمع المدني: منظمات 

 (اليوم السابع) مبادرة الجماعة اإلسالمية تحدث ارتباًكا داخل تحالف دعم اإلخوان

خوان، بعدما أكد أن التيار اإلسالمى يى أنارت مبادرة أطلقها قيادى بارز بالجماعة اإلسالمية، جداًل واسًعا داخل تحالف دعم اإل

 حاجة إلى مبادرة مع نفسه، ووقف تشويه اآلخرين، ييما اعتبرته قيادات إخوانية أنه مقدمة لالستسالم وتقديم التنازالت.

 

 (البوابة نيوز) "اإلصالح الزراعي" تتهم "بلومبرج" بإغراق مصر بالقمح الفاسد

األمرييية وجهات أجنبية أخرى بالعمل على إغراق « بلومبرج»الشراكى رئيس الجمعية العامة لإلصالح الزراعى شركة  مجدياتهم 

 .ستهالك المواطن المصرى من القمحوأكد ضرورة وضع إستراتيجية لتخفيض ا.مصر بالقمح المصاب باإلرجوت

 

 -تصريحات: 

 (بوابة األهرام) السادات: ما ُينشر يى اليوم السابع والمواقع ضدى حملة ممنهجة هديها التجريح واإلساءة

أرسل البرلماني محمد أنور عصمت السادات، ورئيس حزب اإلصالح والتنمية، خطاًبا إلي خالد صالح رئيس تحرير جريدة اليوم 

 الياذبة التي كتبت من وحي الخيال".“بـ السابع، قال ييها إن الجريدة وجهت إساءات بالغة له واتهامات شخصية وادعاءات وصفها 

 

 -توك شو: 

 (اليوم السابع) ماليين سودانى 2مليون مصرى و 0سد النهضة يتسبب يى مقتل نصر عالم: انهيار 

أكد الدكتور محمد نصر الدين عالم وزير الرى األسبق، أن التناول السياسى واإلعالمى ألزمة السد النهضة غير مناسب، وأن مصر 

تمتلك حل وحيد يقط لهذه األزمة، وهو اللجوء لمجلس األمن، خاصة أن مصر تتخوف من السالمة اإلنشائية للسد، النه حال 

 مليون مواطن سودانى. 2مليون مصرى، باإلضاية لـ  0ل انهياره سيقت

 

 (الشروق) «الحيومة ال بتشوف وال بتسمع وال بتحس»هيثم الحريري: 

قال هيثم الحريري عضو مجلس النواب، إن قانون القيمة المضاية يزيد من األعباء المفروضة على المواطن يي ظل األوضاع 

االقتصادية الصعبة حالًيا، مؤكًدا على تسببه يي زيادة أسعار كل بنود الحياة.وأضاف "الحيومة ال بتشوف، وال بتسمع، وال بتتيلم، 

 قانون ضريبة القيمة المضاية سيتسبب يي يوضى وانهيار يي األسعار".وال بتحس بالمواطن، وتطبيق 

 

 

http://www.albawabhnews.com/2095464
http://www.albawabhnews.com/2095464
https://www.youm7.com/story/2016/9/2/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D9%8B%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%89/2867648
https://www.youm7.com/story/2016/9/2/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D9%8B%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%89/2867648
http://www.albawabhnews.com/2095239
http://www.albawabhnews.com/2095239
http://gate.ahram.org.eg/News/1233564.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1233564.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/9/1/%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-2/2867894
https://www.youm7.com/story/2016/9/1/%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-2/2867894
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01092016&id=0c7169cd-9328-4b88-831d-a1569825d5f7
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01092016&id=0c7169cd-9328-4b88-831d-a1569825d5f7
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 (الشروق) تامر أمين: الحيومة توير األلبان المدعمة باليمين وتسحبها باليسار

اإلعالمي تامر أمين، تطبيق الحيومة لمنظومة اليروت الذكية لصرف ألبان األطفال المدعمة، وإيقاف صريها عن طريق هاجم 

منظومة اليارت الذكي سببت كارنة سببها هو عدم الذكاء، يالحيومة توير اللبن المدعم باليمين »شهادات ميالد األطفال، قائًلا: 

 «.المنظومة بشيل مفاجيءوتسحبه باليسار من خالل تطبيق تلك 

 

 (الشروق) مصطفي الفقي: هناك احتياج مشترك بين مصر وتركيا

االحتياج المشترك بين مصر وتركيا؛ ما يدعو إلى قال الدكتور مصطفي الفقي، عضو مجلس الشعب األسبق، إن هناك شيئا من 

وأوضح أن تركيا تحتاج إلى مصر، كدولة عربية، وإيريقية، وإسالمية، مؤنرة، وكسوق اقتصادي هام، اليًتا .عودة العالقات بينهما

 إلى ضغط بعض المشروعات التركية على الحيومة؛ للتعامل مع مصر.

 

 -سوشيال ميديا: 

 (مصر العربية) للجيش بعد حله أزمة لبن األطفالرسالة باسم يوسف 

وقال "طيب بعد القلش على .مليون علبة لبن لألطفال بالصيدليات 32علق اإلعالمي باسم يوسف على ضخ القوات المسلحة 

 ."إننا نسمي األمور بمسمياتها، اللي بيحصل ده مش اسمه بيزنس جيش بقيالبزازات ودار المرضعات وخاليه حان الوقت  سالح

 

 (مصر العربية) محمد محسوب مستنيًرا: مين أين يأتي الجيش بلبن األطفال؟

بوة مليون ع 32عّلق الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية السابق على تويير القوات المسلحة تويير 

تعمد لتحميل الجيش كل كارنة لوضعه على  0203يوليو  3وقال "منذ .لبن أطفال، وتوليها إدارة مطاعم مدن جامعة القاهرة

 ."طريق االنهيار تحت ضغط غضب الشارع، من إين يأتي لبن االطفال إلى الجيش ليضخه لوزارة الصحة؟

 

 (مصر العربية) وريين "عجيب"القرضاوي: انعقاد مؤتمر إسالمي يي روسيا التي تقتل الس

 .المي لعلماء المسلمين على المؤتمر العالمي لعلماء المسلمين يي الشيشانعّلق الدكتور يوسف القرضاوي رئيس االتحاد الع

وقال "أعجب لمؤتمر إسالمي انعقد برعاية رئيس الشيشان التابع لروسيا يي الوقت الذي تقتل ييه الطائرات والصواريخ الروسية 

 ."إخواننا السوريين، وتزهق أرواحهم

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01092016&id=ece77516-37ff-4cce-8e5e-73b9dbabc1fd
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01092016&id=ece77516-37ff-4cce-8e5e-73b9dbabc1fd
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01092016&id=71393c78-b2dd-4677-971e-9b0c37db3c97
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01092016&id=71393c78-b2dd-4677-971e-9b0c37db3c97
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%A7/1236519-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1236519-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1236303-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%A3%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D9%84%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%9F
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1236303-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%A3%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D9%84%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%9F
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1236081-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%AC%D9%8A%D8%A8
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%A7/1236081-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%AC%D9%8A%D8%A8
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 المحور الثالث

 اإلقتصادي المصريتطورات المشهد 

 

 ()بوابة االخبارسبتمبر مليون جنيه خسائر بالبورصة المصرية يي أسبوع 89

مليون جنيه ليصل رأس المال السوقي  89منيت البورصة المصرية خالل تعامالت األسبوع الحالي بخسائر طفيفة، بلغت نحو

 مليار جنيه خالل تعامالت األسبوع السابق. 900.004مليار جنيه مقابل  900.008الشركات المقيدة بالبورصة المصرية إلى ألسهم 

  

 ()بوابة االخبارسبتمبر اتحاد الصناعات يشيد بسرعة اإلستجابة لسد إحيتاجات المصانع من السير

ألف طن من السير من  02بتخصيص  التموين،بتسيير أعمال وزارة  والصناعة، الميلفلمهندس طارق قابيل وزير التجارة قام ا

خالل الشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك لسد اإلحتياجات العاجلة للمصانع الغذائية والحد من إرتفاع أسعار السير 

 باألسواق.

 

 (بوابة االخبار)سبتمبردوالر مليارات  2دول بالمساهمة لتمويل مصر بـ  صندوق النقد: نعمل القناع
قالت كريستين الجارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي إنها ستجري محادنات يي األيام القادمة مع مسؤولين على 

 لى المساهمة يي تمويل ننائي لدعم مصر بنحو خمسة إلى ستة مليارات دوالر.مستوى عال يي بضع دول لحثهم ع

 

 (بوابة االخبار)سبتمبر ألف صاحب معاش ومستحق 422مليار جنيه لمليون و  0صرف 
أكدت غادة والي وزير التضامن االجتماعي انتظام جميع عمليات صرف المعاشات من جميع منايذ الصرف و التي بدأت بالصرف 

و البنوك و منايذ البريد على مستوى الجمهورية و بلغ  ATMو كذلك ماكينات الصرف اآللي  الفعلي يي الخامسة من يجر االربعاء

ألف صاحب  422مليار جنيه يستفيد منها نحو مليون و  0بلغ هورية حتى ظهر امس ما تم صريه على مستوى الجماجمالي 

 .معاش و مستحق

 

سبتمبر  ومحايظة اإلسيندرية« الصناعة»اتفاق الستغالل مجمع الصناعات البالستييية بمرغم بين 

 (االهرام)
وقعت وزارة التجارة والصناعة ومحايظة اإلسيندرية اتفاق تعاون يى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشمل حق انتفاع 

سنة قابلة للتجديد، حيث تتولى الوزارة  32بطريق البتروكيماويات بمنطقة مرغم باإلسيندرية لمدة  استغالل مجمع صناعى

 .عملية الطرح للمستثمرين بنظام حق االنتفاع كإحدى الوسائل

 

 

http://akhbarelyom.com/news/553947
http://akhbarelyom.com/news/553947
http://akhbarelyom.com/news/553848
http://akhbarelyom.com/news/553848
http://akhbarelyom.com/news/553813
http://akhbarelyom.com/news/553813
http://akhbarelyom.com/news/553753
http://akhbarelyom.com/news/553753
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 (االهرام)سبتمبر انطالق منتدى األعمال المصرى التنزانى بالقاهرة
بحث المهندس عمرو علوبة أمين عام جمعية رجال األعمال المصريين مع محمد حمزة الحاج سفير تنزانيا بالقاهرة سبل دعم 

البلدين بهدف تعظيم حجم التجارة البينية وتشجيع االستثمارات المشتركة.وكشف  العالقات الثنائية بين القطاع الخاص يى

 .سفير تنزانيا بالقاهرة عن تنظيم منتدى األعمال المصرى

 

 (الشروق)سبتمبر  مليون دوالر يي الهند 02استثمارات مصرية جديدة بـ
وضع  قال محمد السيد عضو منتدى رجال األعمال المصرى ـ الهندي ورئيس شركة )كابسي( للبويات والدهانات، إنه بصدد

 مليون دوالر. 02ألف متر، بتيلفة قدرها  002اللمسات األخيرة لمصنع الشركة يي مدينة بنجالور الهندية على مساحة 

 

 (الشروق)سبتمبر  مصنع سيماف لم يطلب اقتراضا من أى بنوك«: العربية للتصنيع»
  .مليون جنيه من البنوك 020حة ما تردد عن طلب مصنع سيماف التابع للهيئة اقتراض نفت الهيئة العربية للتصنيع، ص

وأكدت الهيئة، يى بيان لها، اليوم، أن المصنع لم يتقدم حاليا ألى بنك من البنوك بأى طلبات للحصول على قرض، مؤكدة أيضا 

 .مليون دوالر 022بقيمة أن المصنع لم يتلَق عرضا من مستثمر سعودى للمشاركة يى تصنيع قطارات 

 

 )الشروق(سبتمبر 0208البترول: بدء ضخ الغاز القبرصى إلى مصر يى 

على األكثر، ويقا لمصدر مسئول بوزارة البترول  ٦٣٦٣أو  ٦٣٠٢إلى مصر خالل عام  يتوقع أن يبدأ ضخ الغاز الطبيعى القبرصى

وكان طارق المال، وزير البترول والثروة المعدنية، قد وقع، أمس، اتفاقية مبادئ مع يورجوس الكوتريبيس،  والثروة المعدنية

 .إلى مصر عبر خط أنابيب بحرىوزير الطاقة والصناعة والسياحة والتجارة القبرصى، لنقل الغاز من قبرص 

 

  ()الشروقسبتمبر مصانع الحديد تتجاهل ارتفاعات األسعار وتتجه للتثبيت
أعلنت غالبية مصانع حديد التسليح، عن تثبيت أسعار بيع منتجاتها لشهر سبتمبر الجاري، للشهر الثاني على التوالي، مع 

إستمرار إرتفاع التيلفة اإلنتاجية، مع الزيادات المطردة يى أسعار صرف الدوالر بالسوق السوداء خالل األشهر األخيرة، يى الوقت 

 ثبيت كان قرارًا متوقعُا.الذي أكد ييه منتجون أن الت

 
 الشروق()سبتمبر تبدأ التفاوض مع شركات المحمول حول أسعار الترابط« المصرية لالتصاالت»

وضات جادة مع شركات المحمول الثالث، لالتفاق على قيمة الترابط بينها وبين شركات تبدأ الشركة المصرية لالتصاالت، مفا

مليار  4.29المحمول؛ وذلك بعد حصولها رسمًيا على تراخيص إنشاء وتشغيل شبيات الجيل الرابع للتليفون المحمول، بقيمة 

 جنيه.

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01092016&id=9bd3ef99-674b-4220-85ba-4109eabd0880
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01092016&id=9bd3ef99-674b-4220-85ba-4109eabd0880
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01092016&id=9bd3ef99-674b-4220-85ba-4109eabd0880
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01092016&id=c5f8b295-4c49-44d3-a093-b330c3c9e6f5
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01092016&id=c5f8b295-4c49-44d3-a093-b330c3c9e6f5
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01092016&id=c5f8b295-4c49-44d3-a093-b330c3c9e6f5
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01092016&id=fadb0a49-2b64-4ddc-a492-f482449b0100
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01092016&id=fadb0a49-2b64-4ddc-a492-f482449b0100
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01092016&id=a080359c-4781-48c1-93e1-7b2aa9846c04
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01092016&id=a080359c-4781-48c1-93e1-7b2aa9846c04
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01092016&id=d1dcc512-2f5c-465e-b85a-2cbabc29cf21
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01092016&id=d1dcc512-2f5c-465e-b85a-2cbabc29cf21


 

 

0202سبتمبر  20  مرصد اإلعالم المصري       9   

 

 (البوابة)سبتمبر مليار جنيه 00.0وزارة المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 

وذكرت المالية عبر موقعها اإلليتروني  .مليار جنيه 00. 0طرحت وزارة المالية، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 

 ، %00. 448، ييما بلغ أعلى عائد %00. 439مليار جنيه بمتوسط عائد  0. 0يوًما بقيمة  090أنه جرى طرح أذون خزانة أجل 

 .%00وسجل أقل عائد 

 

 (البوابة)سبتمبر حسام عريات: زيادة معدالت ضخ المواد البترولية لحل أزمة النقص

أكد الدكتور حسام عريات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية على زيادة كميات المواد البترولية "السائلة 

وأوضح عريات أن الهيئة شرعت من اليوم يي ضخ  والغازية" التي تقوم بضخها هيئة البترول لحل ازمة المنتجات البترولية

 .ألف أسطوانة يوميا 022ى مليون وألف أسطوانه ليصل إجمالي عدد األسطوانات إل 322إلى  كميات إضايية من البوتاجاز تصل

 

 (أصوات مصرية)للطن سبتمبردوالرات  9سعر القمح يزيد على الحيومة  اإلرجوت.بعد حظر 

، صاحبة العرض الوحيد يي مناقصة القمح التي قررت هيئة إنترناشيونالقال محمد عبد الفضيل، رئيس شركة يينوس 

دوالرات يي الطن، عن سعر المناقصة  9إلى  3.0السلع التموينية إلغائها أمس األربعاء، إن السعر الذي تقدم به يزيد ما بين 

 .التي سبقتها

 

 أصوات مصرية() مليون دوالر لتنمية الصعيد 022لبنك الدولي بقيمة الحيومة توايق على قرض من ا

مليون دوالر،  022وايق مجلس الوزراء يي اجتماعه على إتمام اإلجراءات المتعلقة بقرض من البنك الدولي لمصر بقيمة 

وقال مجلس الوزراء يي بيان إن البرنامج سيتم تنفيذه يي  لتنمية المحلية" لمحايظات الصعيدوالمخصص لتمويل "برنامج ا

 محايظتي )سوهاج وقنا( كحجر زاوية لبدء تنفيذ البرنامج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.albawabhnews.com/2094744
http://www.albawabhnews.com/2094744
http://www.albawabhnews.com/2094835
http://www.albawabhnews.com/2094835
http://www.aswatmasriya.com/news/details/67343
http://www.aswatmasriya.com/news/details/67343
http://www.aswatmasriya.com/news/details/67350
http://www.aswatmasriya.com/news/details/67350
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 الرابعالمحور 

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األخبار األمنية: 

 (بوابة األخبار)النائب العام يتسلم تقرير لجنة تقصي حقائق "يساد القمح" 

يتسلم الميتب الفني للنائب العام تقرير لجني تقصى الحقائق البرلمانية المشيلة بشأن وقائع الفساد يي منظومة القمح 

حمد صادق النائب العام لالطالع عليه تمهيدا إلحالته إلى المستشار احمد البحراوي رئيس وعرضها على المستشار نبيل ا

 االستئناف لنيابة األموال العامة العليا لفتح تحقيقات موسعة يي القضية.

 

 (الشروق) إصابة شخص يي مطاردة بالرصاص بين ضابط وسائق بقليوب

شهد الطريق الدائري بقليوب مطارده بالرصاص بين ضابط شرطة وسائق توك توك، أسفرت المطاردة عن إصابة سائق آخر برش 

 ونقل المجني عليه إلى المستشفى العام وتولت النيابة التحقيق.خرطوش وألقي القبض على المتهم، 

 

 -محاكم ونيابات: 

 (بوابة األهرام) طالب بأكاديمية القاهرة الجديدة يى انضمامهم لجماعات اإلخوان ٨إخالء سبيل 

 طالب بأكاديمية القاهرة الجديدة، بتدابير احترازية. 9القاهرة بالعباسية، إخالء سبيل قررت غرية المشورة بمحيمة شمال 

 

 (بوابة األهرام) "القضاء اإلدارى" ُيلزم الحيومة بتنفيذ حيم بطالن التحفظ على أموال الجمعية الشرعية

يرعا للجمعية الشرعية لتعاون العاملين باليتاب والسنة  039اإلداري، للمرة الثانية بإلغاء التحفظ على قضت محيمة القضاء 

بإلغاء القرارات السلبية  0209المحمدية، وألزمت المحيمة وزارة التضامن االجتماعي بسرعة تنفيذ حيم آخر صادر يى عام 

 بالتحفظ على مقرات الجمعية.

 

 (البوابة نيوز) "عجينة" التهامه المصريين بالضعف الجنسيبالغ للنائب العام ضد 

ريض طارق محمود األمين العام الئتالف دعم صندوق تحيا مصر، تصريحات النائب إلهامي عجينة، بشأن اتهامه لرجال مصر 

بالضعف الجنسي، وتأييده لظاهرة ختان اإلناث، معتبرا أن تصريحات النائب تمثل إهانة للشعب المصري باليامل.مؤكًدا أنه 

النائب العام للمطالبة بالتحقيق معه يي تلك الواقعة بعد أن ارتيب جريمة سب سيتقدم ببالغ ضده يوم السبت المقبل إلى 

 وقذف بحق الشعب المصري.

 

 (البوابة نيوز) النائب العام يأمر بفحص "اختالس أموال الصحفيين"

راء الفحص والتحقيق يى ملف المخالفات الخاصة بوقائع االستيالء على أموال أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، أمس، بإج

مشروع عالج الصحفيين، المريق بالبالغ المقدم من يحيى قالش، نقيب الصحفيين ضد رئيس قسم الحسابات بالنقابة، 

 وعضوين بالجمعية العمومية.

http://akhbarelyom.com/news/553721
http://akhbarelyom.com/news/553721
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01092016&id=280e4b38-6b0f-4998-bd61-c58bcdf76c95
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01092016&id=280e4b38-6b0f-4998-bd61-c58bcdf76c95
http://gate.ahram.org.eg/News/1233677.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1233677.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1233625.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1233625.aspx
http://www.albawabhnews.com/2095238
http://www.albawabhnews.com/2095238
http://www.albawabhnews.com/2095177
http://www.albawabhnews.com/2095177
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 الخامسالمحور 

 تطورات المشهد العسيري

 

 )األهرام( مليون علبة بالسعر المدعم 32القوات المسلحة توير 

 ٦٢وخمسة مركز يي  ألفقال وزير الصحة ان مجلس الوزراء احيط علما بالبدء يي تفعيل ميينة صرف البان االطفال المدعمة يي 

 االطفال.لبن مدعم من الماركات العالمية للوياء باحتياجات  علىمليون  ٠٨اليميات متويرة وتم استيراد  واشار الي ان .محايظة

جنيها ويتم توييرها بسعر خمسة جنيهات للمستحقين باجمالي دعم يصل الي  ٦٦وقال ان الحيومة اشترت علبة اللبن بسعر 

مليون علبة للبيع  ٠٣لبة البان اطفال بينما اشترت القوات للمسحلة مليون ع ٠٨وقال ان وزارة الصحة اشترت  جنيه.مليون  ٠٥٣

 المرتفع.جنيها كان يبيعها المستوردون يذلك السعر  ٦٣جنيه بدال من  ٠٣يي الصيدليات بسعر 

 

 )بوابة األخبار( يتح معبر ريح السبت واألحد بمناسبة اقتراب عيد األضحى المبارك

تقرر يتح معبر ريح يومي السبت واألحد القادمين يي االتجاهين، طبقا لتعليمات السيسي، وويقا لآلليات المتبعة بهذا 

 ويأتي يتح المعبر تخفيفا على الشعب الفلسطيني بمناسبة اقتراب حلول عيد األضحى المبارك. .الخصوص

 

  "00يشهد إحدى المراحل الرئيسية لمشروع تيتييى باستخدام مقلدات المايلز "نصر الفريق محمود حجازى

 )موقع وزارة الدياع المصرية(

نفذته إحدى  الذيلتيتييى شهد الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إحدى المراحل الرئيسية للمشروع ا

يأتى يى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى  والذيوحدات المنطقة الغربية العسيرية باستخدام مقلدات الرماية "المايلز"، 

 لتشييالت ووحدات القوات المسلحة.

 

http://www.ahram.org.eg/News/192011/27/548922/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1--%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%85.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192011/27/548922/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1--%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%85.aspx
http://akhbarelyom.com/news/553811
http://akhbarelyom.com/news/553811
http://www.mod.gov.eg/Mod/ConfDetails.aspx?id=24011

