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 األولالمحور 

 المصرية الخارجيةتطورات السياسة 

 

 )األهرام( سامح شكرى يستقبل مرشحى البرتغال ونيوزيالندا لمنصب سكرتير األمم المتحدة

أنطونيو جوتيرس رئيس وزراء البرتغال األسبق ومفوض األمم المتحدة السامى السابق  أمساستقبل سامح شكرى وزير الخارجية، 

كما استقبل شكرى هيلين كالرك رئيسة وزراء نيوزيالندا السابقة  األمم المتحدةلمنصب سكرتير عام  لشئون الالجئين والمرشح

وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة  لمنصب سكرتير عام األمم المتحدة ومدير مكتب األمم المتحدة اإلنمائى السابقة والمرشحة

 .لمنصب سكرتير عام األمم المتحدة امترشحهعن تطلعها للحصول على دعم مصر ل ارك أعربمن جوتيرس وكال الخارجية بأن كال

 

 )بوابة االهرام( شكري يتلقى اتصااًل هاتفيًا من مبعوث األمم المتحدة لسوريا دي ميستورا

تلقي سامح شكري وزير الخارجية اليوم اتصاال هاتفيا من مبعوث األمم المتحدة لسوريا "ستيفان دى مستورا" تناول الجهود 

المبذولة إلعادة إحياء اتفاق وقف العدائيات في سوريا، وتأمين وصول المساعدات اإلنسانية إلى حلب وكافة المناطق المحاصرة، 

 ت السياسية.تمهيدًا إلعادة إطالق المفاوضا

 

 الخارجية المصرية()موقع وزارة  السفير المصري في لبنان يلتقي وزير الخارجية جبران باسيل

سبتمبر بوزير الخارجية  7يوم ليه مهام منصبه رسميًا، فالتقى بدأ السفير نزيه النجاري سفير مصر في لبنان مقابالته فور تو

اللبناني جبران باسيل، وتم خالل المقابلة استعراض مختلف القضايا التي تهم البلدين خاصة نتائج زيارة وزير الخارجية سامح 

 شكري إلى بيروت الشهر الماضي، والتي جاءت في توقيت وظروف دقيقين، حيث تم بحث سبل متابعتها خالل الفترة المقبلة. 

 

ية )موقع وزارة الخارج توقع على وثيقة إنضمامها إلى معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة اآلسيان مصر

 المصرية(

سبتمبر على وثيقة إنضمام مصر إلى معاهدة  2يوم الثالثاء ة وقع السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون اإلفريقي

الصداقة والتعاون لرابطة اآلسيان، وذلك في مراسم أجريت في مدينة فينتيان عاصمة جمهورية الوس، الرئيس الحالي للتجمع، 

 ة الدول العشر األعضاء والسكرتير العام للرابطة.بحضور وزراء خارجي

 

 )األهرام( دعوة مصر لمؤتمر القمة العربى ـ األوروبى

«. مؤتمر القمة العربى األوروبى: شركاء من أجل النمو والتنمية»نوفمبر المقبل  4و 3تستضيف العاصمة اليونانية أثينا، يومى 

صمة أثينا، بمشاركة عدد من زعماء ويعقد المؤتمر فى قصر الموسيقى وسط العا .وقد وجهت دعوة لمصر للمشاركة فى المؤتمر

 العالم العربى وأوروبا، ومن المنتظر أن يتم اإلعالن عنه رسميا فى مؤتمر صحفى اليوم.

 

http://www.ahram.org.eg/News/192017/27/549940/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192017/27/549940/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1235678.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1235678.aspx
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=47a10704-aafe-4dae-ba0c-b2ea6ffe31d4
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=43bfe304-bc01-4edc-aced-c86c0f33ef49
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=43bfe304-bc01-4edc-aced-c86c0f33ef49
http://www.ahram.org.eg/News/192017/25/549868/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%89.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192017/25/549868/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%89.aspx
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 )بوابة األهرام( مصر تستضيف مؤتمر مساعدات لليمن في مارس

المدعومة من السعودية إن مصر ستستضيف مؤتمرا دوليا في مارس لتنسيق اإلغاثة اإلنسانية قال وزير في الحكومة اليمنية 

 لليمن الذي دمرته الحرب األهلية.

 

 لوطن()ا سفارة صنعاء بالقاهرة: تسهيالت جديدة مقدمة من مصر لدخول اليمنيين إلى البالد

كشف مسؤول شؤون المغتربين في السفارة اليمنية بالقاهرة، المستشار إبراهيم الجهمي، عن التسهيالت الجديدة المقدمة من 

تتضمن السماح للمواطنين اليمنيين المقيمين في دول الخليج بالسفر لمصر و المصرية لدخول اليمنيين إلى مصر الحكومة

 دون اشتراط الفيزا أو التأشيرة المسبقة.لغرض العالج بموجب تقارير طبية 

 

 )بوابة األخبار( «األزهر واإلفتاء»لمواجهة داعش بمشاركة « أمريكي-مصري»اجتماع 

الخارجية األمريكية، بمشاركة علماء سبتمبر، اجتماعا تنسيقيا مع مسئولين من وزارة  7استضافت وزارة الخارجية، مساء األربعاء 

 الدولة الف الدولي ضد تنظيم من األزهر الشريف ودار اإلفتاء، بهدف دعم التح

 

 )مصرالعربية( اجتماع مصري مع فريق التحقيق اإليطالي حول مقتل ريجيني اليوم.

 اإليطالى جوليو ريجينىاليوم الخميس، عددًا من المحققين المصريين بفريق التحقيق اإليطالى، فى واقعة مقتل الشاب  يلتقي

 فبراير الماضي، لبحث تبادل المعلومات حول آخر التطورات فى القضية. 3بالقاهرة في 

 

 )بوابة األهرام( وزير خارجية العراق يصل القاهرة

جية لمجلس وزراء الخار 042ي في زيارة لمصر يشارك خاللها في الدورة الـ وزير خارجية العراق إبراهيم الجعفروصل إلى القاهرة 

وتشهد االجتماعات جلسة خاصة حول الوضع في سوريا بمشاركة المبعوث األممي الخاص  الخميس.اليوم العرب التي تبدأ أعمالها 

 .حيال األزمة الراهنةات السياسية بسوريا "ستيفان دى ميستورا" حيث سيطلع وزراء الخارجية على التحرك

 

 )اليوم السابع( وزير ألمانى: مصر أهم شريك لنا فى القارة اإلفريقية

لوزارة االقتصاد والطاقة، بأن مصر شريك هام بالنسبة لبالده، وأن هناك تعاونا مصريا  بيكماير وزير الدولة األلمانى وفاصرح أ

ألمانيا وثيقا فى مجاالت الطاقة والتدريب المهنى والبنية التحتية واالستثمار، قائال: نحن ندعم التحوالت الديمقراطية واالستقرار 

 ظروف غير مواتية بسبب االضطرابات السياسية فى السنوات الماضية.الجيد فى مصر، بعد وقت كانت فيه ال ارىوالمناخ االستثم

 

 )الشروق( لدعم المواهب« مصر الملهمة»سفير بريطانيا في القاهرة يطلق مبادرة 

لمصرية الشابة في مختلف لدعم المواهب ا« مصر الملهمة»فير البريطاني بالقاهرة، جون كاسون، إطالق مبادرة أعلن الس

شابة مصرية إلى  80لـ إن المبادرة تهدف إلى بناء جيل جديد من الشباب القادة، مضيًفا: "وجهنا الدعوة « كاسون»وقال ، المجاالت

 .نسائية مصرية بارزةدعوة شخصيات مقر السفارة، باإلضافة إلى 

http://gate.ahram.org.eg/News/1235686.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1235686.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/1396027
http://akhbarelyom.com/news/556562
http://akhbarelyom.com/news/556562
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1246750-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1246750-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://gate.ahram.org.eg/News/1235673.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1235673.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/9/7/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9/2875732
https://www.youm7.com/story/2016/9/7/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9/2875732
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07092016&id=2c4a7cf1-a111-43d8-a1d2-f585f91fabf8
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07092016&id=2c4a7cf1-a111-43d8-a1d2-f585f91fabf8
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 )مصرالعربية( أسوشيتد برس عن وزير التموين الجديد: العسكر يديرون مصر

في إدارة البالد  شهرا، يؤكد الدور المتنامي للعسكر 08ثالثاء وزيرا للتموين، والذين تقاعد منذ تعيين الجنرال محمد علي الشيخ ال“

هكذا علقت وكالة أنباء أسوشيتد برس على تعيين لواء متقاعد  ”.6004السيسي، الرجل العسكري، سدة الحكم في يونيو  منذ تولي

 في حقيبة التموين بدال من المستقيل خالد حنفي.

 

 )مصرالعربية( مصر تعين عسكريا وزيرا للتموين الفساد.صحيفة فرنسية: إلنهاء 

سبتمبر، على تعيين عسكري كوزير للتموين، وذلك بعد فضيحة فساد أطاحت بسلفه  5المصري، الثالثاء وافق مجلس النواب 

تحت هذه الكلمات نشرت صحيفة "جون أفريك" الفرنسية تقريرا عن تعيين اللواء أركان حرب محمد الشيخ وزيرا  .السابق

 التموين.

 

 )مصرالعربية( المونيتور: دحالن يؤجج الصراع بين مصر وقطر

هناك حربا شعواء تجري في العلن إلجبار الرئيس  " إناألمريكي في مقال للصحفي اإلسرائيلي "شلومي ألدار” المونيتور“قال موقع 

محمد دحالن. مشيرا إلى أّن مصر والسعودية واإلمارات يدفعون الفلسطيني محمود عباس )أبو مازن( على التصالح مع غريمه 

في هذا االتجاه، بينما تعارضه بشدة دولة قطر ومسئولون بارزون في حركة فتح، وأن األسابيع القليلة القادمة ستحدد من 

 ستكون له الغلبة في هذا الصراع.

 

 )المصري اليوم( «النقد الدولى»مفاوضات مع ألمانيا لدعم طلب قرض 

حث أعضاء بمجلس النواب ومستثمرون، أعضاء بمجلس األعمال المصرى األلمانى، مسؤولين حكوميين ومستثمرين فى برلين 

 ى.على دعم الملف المصرى لدى مجلس إدارة صندوق النقد الدولى والبرنامج اإلصالح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A9/1244502-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AA%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B3-%D8%B9%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86-%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%A9/1244502-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AA%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B3-%D8%B9%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86-%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%A9/1246480-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%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%A9/1246480-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%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%A9/1245736-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D8%AC%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%82%D8%B7%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%A9/1245736-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D8%AC%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1006295
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1006295
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -الرئاسة المصرية: 

 (األهرام) محافظين يؤدون اليمين الدستورية 2وزير التموين الجديد و

 2شهد السيسى أمس أداء اليمين الدستورية من قبل كل من اللواء محمد على الشيخ وزير التموين والتجارة الداخلية الجديد و

الدين فرحات محافظًا لإلسكندرية، وعاطف عبد الحميد مصطفى محافظًا للقاهرة، وعمرو  محييرضا محمد  محافظين جدد، هم

إبراهيم عبد المنعم محافظًا للقليوبية، وعصام الدين صالح الدين البديوى محافظًا للمنيا، وأحمد محمد حامد حسن محافظًا 

 على محمود محافظًا للفيوم. ساميللسويس، وجمال 

 

 (اليوم السابع) السيسي يستقبل اليوم وزير خارجية اإلمارات لبحث تعزيز عالقات البلدين

خميس، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، الشيخ عبد اهلل بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية يستقبل السيسي، اليوم ال

 ومن المنتظر أن يتم خالل اللقاء، بحث العالقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها والتعاون الدولى فى دولة اإلمارات.

 

 -الحكومة المصرية: 

بوابة ) بالميادين العامة إال بعد الرجوع إلى وزارتي الثقافة واآلثارحظر ترميم أو وضع تماثيل أو منحوتات 

 (األهرام

أصدر شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قرارًا بحظر ترميم أو وضع تماثيل أو لوحات جدارية أو أى منحوتات بالميادين العامة 

 لجمهورية إال بعد الرجوع إلى وزارتي الثقافة واآلثار، كل فيما يخصه.بمحافظات ا

 

 (اليوم السابع) وزير الرى: لم يتفق حتى اآلن على موعد نهائى لتوقيع عقود دراسات سد النهضة

والرى، أنه لم ُيَحدد حتى اآلن موعد نهائى لتوقيع عقود إجراء الدراسات الفنية أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية 

سبتمبر الجارى بحضور وزراء  2و 5لسد النهضة، والتى كان من المقرر توقيعها على هامش اجتماع اللجنة الفنية الثالثية يومى 

 الرى من الدول الثالث.

 

 (اليوم السابع) نية بشركة ميناء القاهرة الجوىتعيين أحمد محفوظ رئيًسا لقطاع الشؤون القانو

رات والمالحة الجوية قراًرا بتعيين المستشار أحمد محفوظ أصدر المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطا

 رئيًسا لقطاع الشؤون القانونية بشركة ميناء القاهرة الجوى.

 

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/192017/136/549918/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192017/136/549918/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/9/8/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%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%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA/2876103
https://www.youm7.com/story/2016/9/8/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%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%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA/2876103
http://gate.ahram.org.eg/News/1235623.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1235623.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1235623.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/9/8/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9/2875492
https://www.youm7.com/story/2016/9/8/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9/2875492
https://www.youm7.com/story/2016/9/7/%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/2875937
https://www.youm7.com/story/2016/9/7/%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/2875937
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 -البرلمان المصري: 

 (اليوم السابع) "قيم البرلمان" تواصل عملها فى إجازة المجلس حال تحويل أى عضو للتحقيق

قال النائب ضياء داوود، عضو لجنة القيم بالبرلمان، إن اللجنة لم يصل لها حتى اآلن قرار الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، 

وأضاف أن لجنة القيم ستواصل عملها فى إجازة .تصريحاته حول ختان اإلناث بتحويل النائب إلهامى عجينة إلى التحقيق، بعد

 .البرلمان، إذا تم تحويل أى ملفات لها للتحقيق، أو تحويل أى نائب للتحقيق

 

 -األحزاب واالئتالفات: 

 (بوابة األهرام) حل لجنة حزب الوفد بأسيوط وتفويض "بركات" بإعادة تشكيل اللجان

أصدر الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، قراًرا بحل جميع لجان الحزب بمحافظة أسيوط، وتشكيل مجموعة عمل برئاسة 

الدكتور محمد عبد الغني بركات، نائب رئيس اللجنة السابق، وعضوية محمد مصطفى سليم، عضو مجلس النواب، وماجد ماهر 

 هاشم، وعادل محفوظ، وأحمد كامل الخازندار.سمعان، سكرتير عام اللجنة السابق، وعالء 

 

 -تصريحات: 

 (بوابة األخبار) قيادي بالوفد: أعضاء البرلمان لم ينحازوا للشعب

قال المستشار حسن شحاتة القيادي بحزب الوفد، إن أداء مجلس النواب في دور االنعقاد األول في الفصل التشريعي األول كان 

وأضاف: "البرلمان خالل دور االنعقاد األول لم يكن موفقا، ولم ينحاز للشارع بل كان يدور  .الثورةضعيفا وال يرقى إلى درجة برلمان 

 األزمات.أصبح البرلمان عاجزا عن أداء واجباته، ولم يتدخل لحل في فلك الحكومة، حتى 

 

 -توك شو: 

 (الشروق) االئتالف ليس شبيها بالحزب الوطني«: دعم مصر»

البرلماني عالء عبد المنعم، المتحدث الرسمي باسم ائتالف دعم مصر، تشبيه االئتالف، بالحزب الوطني، واعتباره رفض النائب 

هناك فارق كبير بين  أن» وأوضح«. هذا الكالم خاطئ، ويحمل ظلم كبير لالئتالف»ممثل الحكومة داخل مجلس النواب، قائًلا: 

، كان له حكومة مشكلة من قبله وبمعرفته، «الوطني»يتبناها أشخاص، مضيًفا أن  الئتالف، والحزب، الذي كان عبارة عن سياسات

 ، الذي لم يشارك في تشكيل الحكومة.«دعم مصر»على عكس 

 

 -سوشيال ميديا: 

 (مصر العربية) مصطفى بكري عن قطار العياط: اإلهمال يبقى مستمًرا والشهداء ال يتوقفون

وقال "أحداث القطارات .بالقرب من محافظة الجيزة، اليوم األربعاء قطار العياط ادث انقالبندد النائب البرلماني مصطفى بكري بح

على طريق القاهرة الصعيد لتتوقف، اإلهمال يبقى مستمًرا والشهداء اليتوقفون، في كل مره يخرج المسؤولون بتصريحات 

 ."هدفها التسمين

 

https://www.youm7.com/story/2016/9/8/-%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%89/2875785
https://www.youm7.com/story/2016/9/8/-%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%89/2875785
http://gate.ahram.org.eg/News/1235702.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1235702.aspx
http://akhbarelyom.com/news/556589
http://akhbarelyom.com/news/556589
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08092016&id=905b61d4-4aaa-4335-84e7-db28d1f585f6
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08092016&id=905b61d4-4aaa-4335-84e7-db28d1f585f6
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%A7/1246357-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%A8%D9%82%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81%D9%88%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1246357-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%A8%D9%82%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81%D9%88%D9%86
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 (مصر العربية) لعسكرية على المدنيةنادر نور الدين: المثقفون يروجوا لتفضيل الشخصية ا

ارد المائية بجامعة القاهرة، أن هناك حمالت ترويجية تستهدف تفضيل الشخصية العسكرية على رأى نادر نور الدين أستاذ المو

: "هذه الحملة لغسيل العقول التي يقودها وتابع .”وقال "هذه الحملة التي يقودها بعض المثقفون لصالح من؟.نظيرتها المدنية

 ."لصالح من وبأي منطق نقبلها؟ بعض المثقفون والتي تدعي بأن أي حد عسكري أفضل من أي حد مدني

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A7/1246300-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1246300-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 (بوابة االخبار) سبتمبر الجاري 66لجنة السياسة النقدية تبحث أسعار الفائدة 

سبتمبر الجاري، لبحث أسعار الفائدة على  66المركزي المصري، اجتماعها الدوري الخميس تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك 

اإلبقاء على سعري عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة الماضي وكانت لجنة السياسة النقدية، قررت في يوليو  اإليداع واإلقراض

 . % 06.65كما قررت اإلبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي  على التوالي %06. 75و % 00. 75دون تغيير عند مستوى 

 (بوابة االخبار) مليار جنيه 64المالية تطرح أذون وسندات خزانة بـ 

مليار جنيه بدال من يومي األحد  64الخميس بقيمة إجمالية و األربعاء الخزانةقررت وزارة المالية طرح عطاءات أذون وسندات 

وقالت وزارة المالية، عبر موقعها اإللكتروني، إنها ستطرح اليوم  ، وذلك بمناسبة عطلة عيد األضحى المباركواالثنين المقبلين

 مليار جنيه. 00. 750سنوات بقيمة  00يوما وسندات أجل  357و086أذون خزانة آجال 

 (بوابة االخبار) قتصادية لقناة السويس توقع اتفاقية تعاون مع البنك التجاري الدوليالهيئة اال

وقعت الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس اتفاقية تعاون مع البنك التجاري الدولي لرفع كفاءة المنطقة وتقديم 

وقع االتفاقية أحــمد لبيب المدير التنفيذي للشؤون المالية بالهيئة  للعمالء، وتقديم خدمات متميزة للمستثمرينالتسهيالت 

 .CIBاالقتصادية لقناة السويس، مع عمرو الجنايني المدير العام ورئيس قطاع العالقات المؤسسية بالبنك التجاري الدولي 

 (جريدة االهرام) دوالرا يوميا 50يوقف سحب العمالت األجنبية بالخارج وخفض حد المشتريات إلى   CIBال

راء ببطاقات الخصم واالئتمان خارج مصر على أن يبدأ تفعيل أعلن البنك التجارى الدولى تعديل الحد األقصى للسحب والش

وذكر البنك عبر موقعه اإللكترونى إنه سيتم وقف تدبير الدوالر لعمالء بطاقات الخصم المباشر  القرارات الجديدة اعتبارا من غد

 .على الحسابات بالعملة المحلية خارج مصر سواء الكالسيكية أو التيتانيوم أو البالتينية

   (مجريدة االهرا)البورصة مليارات جنيه خسائر  3

بينما مؤشر العشرين تراجع  %0.20بنسبة  30انهت البورصة تعامالتها على تراجع جماعى فى مؤشراتها حيث تراجع ايجى اكس 

مليار جنيه بعد إضافة رأس مال موبكو رأسمال البورصة  400.3مليارات جنيه ليسجل  3وخسر رأس المال السوقى  %0بنسبة 

 .إلى مبيعات المصريين التراجع فى المؤشرات السوقي، ويرجع

 (بوابة االهرام) خبير مالي: الحكومة ليس لديها حصر لشركات القطاع العام في مصر

في البورصة المصرية ليس جديًدا، ولكنه إعادة تداول، ألن  قال مصطفى عادل، خبير أسواق المال، إن طرح أسهم شركات موبكو

وأضاف عادل أن برنامج طرح الحكومة ألسهم  عاًما ولكن تم إيقاف التدوال عليها منذ فترة 00الشركة موجودة في البورصة منذ 

 .م في مصرالقطاع العام في البورصة لم يبدأ بعد، موضًحا أن الحكومة ليس لديها حصر لشركات القطاع العا

 (رصد) جنيًها للبيع 06.80سعر الدوالر بالسوق السوداء يسجل 

جنيها  06.80جنيها للشراء مقابل  06.52األربعاء، وصل سعر صرف الدوالر أمام الجنيه المصري في تعامالت السوق السوداء اليوم 

 جنيهات للبيع. 8.88جنيهات للشراء و 8.85للبيع، وعلى مستوى التعامالت الرسمية بالبنوك، سجل الدوالر 

http://akhbarelyom.com/news/556457
http://akhbarelyom.com/news/556457
http://akhbarelyom.com/news/556444
http://akhbarelyom.com/news/556444
http://akhbarelyom.com/news/556360
http://akhbarelyom.com/news/556360
http://www.ahram.org.eg/News/192017/5/549909/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%88.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192017/5/549909/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%88.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192017/5/549917/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1235756.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1235756.aspx
http://rassd.com/192883.htm
http://rassd.com/192883.htm
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 (الوطن) مصنعًا لألعالف وتشريد عمالها بأسيوط 00إغالق 

مصنعًا لألعالف فى مختلف المدن الصناعية بمحافظة أسيوط إلى إغالق مصانعهم، بسبب توقف مديرية  00اضطر أصحاب 

إلى مصانعهم، مما تسبب فى تشريد مئات العاملين بها، وحمََّل أصحاب المصانع المغلقة، « الردة الخشنة»التموين عن توريد 

 .يَة إغالق المصانع، لعدم موافقتهما على توريد الردة الخشنةوكيل وزارة التموين ورئيس قطاع مطاحن مصر الوسطى مسئول

 (المصري اليوم) «النقد الدولى»مفاوضات مع ألمانيا لدعم طلب قرض 

، مسؤولين حكوميين ومستثمرين فى برلين حث أعضاء بمجلس النواب ومستثمرون، أعضاء بمجلس األعمال المصرى األلمانى

وأكد بدر عبدالعاطى، سفير مصر لدى ألمانيا،  على دعم الملف المصرى لدى مجلس إدارة صندوق النقد الدولى والبرنامج اإلصالحى

 .عمق العالقات المصرية األلمانية، مشيرا إلى أن مصر الشريك االقتصادى األول أللمانيا فى الشرق األوسط

 (الشروق) صنف تجاري 0500نواقص األدوية وصلت إلى «: ة الدواءصناع»

لة األجنبية بالبنوك الرسمية قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن أزمة نقص العم

وأشار إلى وصول عدد نواقص  جعلت معظم شركات الدواء غير قادرة على توفير الدوالر الالزم الستيراد المواد الخام المصنعة للدواء

 الجراحية.صنف تجاري غير متداول بالسوق، من بينها أدوية هامة ألمراض الضغط، والسكر، والقلب، والعمليات  0500األدوية إلى 

 (المصري اليوم) خالل أغسطس الماضي %2.40لـ ارتفاع التضخم السنوي «: اإلحصاء»

 %6بة اليوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم الشهري خالل أغسطس الماضي بنس واإلحصاء،أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة 

 %02.4نقطة خالل يوليو الماضي، كما ارتفع معدل التضخم السنوي خالل الشهر الماضي بنحو  000.0نقطة مقابل  004.0ليبلغ 

 .6008، وتعد الزيادة تحدث ألول مرة منذ ديسمبر 6005مقارنة بشهر أغسطس من عام 

 (رصد) نسبة التضخم المتوقع من تطبيق "القيمة المضافة" %6.5"المالية": 

قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن ضريبة القيمة المضافة تفرض على السلع والخدمات فى مختلف 

 %6.5عن  أن األثر التضخمي المتوقع من تطبيق ضريبة القيمة المضافة لن يزيد عبد المنعموزعم  مراحل إنتاجها أو تقديمها

 زيادة فى األسعار على محدودي الدخل. %0ولمرة واحدة، وأقل من 

 (مصر العربيه) والمحافظ يشدد الرقابة ".أزمة األنابيب تخنق "وراق العرب الجيزة.في 

ت أزمة أسطوانات البوتجاز "األنابيب" إلى منطقة وراق العرب وعدد من مناطق الجيزة، بعد أن شكا عدد كبير من المواطنين تسرب

وقال أحد المواطنين في منطقة إمبابة، إن "السريحة" وأصحاب المصانع واألفراد استولوا  من صعوبة الحصول على "األنبوبة"

 إلى أن هذا األمر أثر عليهم بشكل كبير.على أغلب حصص المستودعات، مشيًرا 

 (أصوات مصرية) من إجمالي المستفيدين من دعم الصادرات %50التجارة: الشركات الصغيرة تمثل 

ت المستفيدة من برنامج دعم الصادرات شركات من الشركا %50قال وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، اليوم األربعاء إن 

وأضاف الوزير في بيان اليوم حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن الوزارة  صغيرة، وتقل صادرات كل منها عن مليون دوالر

 وحتى نهاية العام المالي الماضي. 6006أعدت تقريرا لتقييم برنامج دعم الصادرات منذ بداية تطبيقه عام 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1392523
http://www.elwatannews.com/news/details/1392523
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1006295
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1006295
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08092016&id=f8f6576f-fd74-42f5-a32b-1763429e83ee
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08092016&id=f8f6576f-fd74-42f5-a32b-1763429e83ee
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1006441
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1006441
http://rassd.com/192890.htm
http://rassd.com/192890.htm
http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/1246819-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%AA%D8%AE%D9%86%D9%82-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D9%8A%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/1246819-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%AA%D8%AE%D9%86%D9%82-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D9%8A%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://www.aswatmasriya.com/news/details/67550
http://www.aswatmasriya.com/news/details/67550
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 الرابع  المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-0

 (الوطن) عامال 70غضب بين عمال "سنتر بوينت" باإلسكندرية بعد إغالقه وتسريح 

سنتر" باإلسكندرية، اليوم، بدون مقدمات، وتسريح جميع سادت حالة من الغضب بين العاملين بشركة "الند مارك" في "سيتي 

عامال، مما أدى إلى تجمهر العاملين أمام أبواب "سنتر بوينت" أحد المحال الشهيرة التابعة  70العاملين البالغ عددهم أكثر من 

 لشركة "الند مارك"، رافضين فض التجمهر، لحين بيان أسباب اإلغالق.

 (الوطن) طالب "الثانوية" بقنا يتظاهرون ضد منع الدروس الخصوصية .التواليلليوم الثاني علي 

واصل العشرات من طالب الثانوية العامة، لليوم الثاني على التوالي، وقفاتهم االحتجاجية أمام ديوان عام محافظة قنا، عقب 

وردد الطالب  ليوم مع وكيل وزارة التربية والتعليم، اعتراضًا على قرار إغالق مراكز الدروس الخصوصيةاجتماعهم صباح ا

 ”.يا وزير التسريبات"، هنخاف.المحتجين، العديد من الهتافات المناهضة للقرار منها "مش هنسكت مش 

 (رصد) اعتصام أهالى تل العقارب أمام مجلس الوزراء للمطالبة بشقق سكنية

وقفة احتجاجية أمام البوابة الخلفية لمجلس الوزراء بشارع حسين  طقة تل العقارب بميدان أبو الريشنظم عدد من أهالى من من

 من اإلعتصام. حجازى بالقصر العينى للمطالبة بتوفير وحدات سكنية لهم، بينما قامت القوات األمنية بمطاردتهم ومنعهم

 (رصد) وقفة احتجاجية لرؤساء ومديرى الصحف الحزبية أمام مجلس الوزراء

الصحف الحزبية جرائد الجيل ورئيس تحريرها محسن هاشم والغد واآلفاق العربية واألحرار  أشخاص من رؤساء ومديرى 4نظم 

وقفة احتجاجية أمام البوابة الخلفية لمجلس الوزراء بشارع حسين حجازى، للمطالبة بسرعة التدخل لحل مشكلتهم وتوزيعهم 

 للتوزيع، أو على البوابات اإللكترونية بالصحف القومية على الصحف القومية المملوكة للشعب، أو توزيعهم على الشركة القومية 

 قضايا المجتمع-6

 

 التعليم

 (جريدة االهرام) إنشاء مدرسة مصرية يابانية ألول مرة بدمياط

أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بأنه سيتم إنشاء مدرسة مصرية يابانية ألول مرة بمحافظة دمياط بقرية 

لرئيس السيسي ببناء مدرستين في كل محافظة علي الطراز الياباني بحيث وذلك في إطار توجيهات ا البساتين بمركز كفر البطيخ،

 ال تقل مساحتها عن عشرة آالف متر.

 (رصد) ٪ 30"المركزي لإلحصاء": نسبة األمية في مصر 

ليوم العالمي لمحــو األمية، تحت شعار "التعليم حق أصدر الجهــاز المركزي للتعـبئة العامة واإلحصاء تقريًرا، بمناسبة ا

 %60.7، وأن 6002-6008للعالم خالل الفترة  %02مقابل  %67.0األمية في الدول العربية وصل  أن معدلللجميع"، أشار فيه الى 

 .6002 لتعداد عامسنوات فأكثر( وفقًا  00لألفراد مصر، من واقع تعدادات السكان ) األمية فىمعدل 

http://www.elwatannews.com/news/details/1394470
http://www.elwatannews.com/news/details/1394470
http://www.elwatannews.com/news/details/1395283
http://www.elwatannews.com/news/details/1395283
http://rassd.com/192916.htm
http://rassd.com/192916.htm
http://rassd.com/192915.htm
http://rassd.com/192915.htm
http://www.ahram.org.eg/News/192017/29/549922/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192017/29/549922/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7.aspx
http://rassd.com/192898.htm
http://rassd.com/192898.htm
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 الصحه

 (اليوم السابع) وزارة الصحة تتحفظ على عبوات ألبان مدسوسة تحمل ديدان بوحدة رعاية فى العمرانية

مدسوسة تحمل ديدانا وحشرات، تم العثور عليها فى وحدات تحفظت وزارة الصحة والسكان، على عبوات ألبان أطفال مدعمة 

وحصل "اليوم السابع" على صور لعلب  الرعاية األساسية بمنطقة العمرانية فى محافظة الجيزة، قبل توزيعها على المواطنين

 لبن األطفال المفتوحة وبها حشرات وديدان ما يؤكد عدم صالحيتها لالستهالك اآلدمى.

 (بوابة االخبار) تخاطب "الصحة" لعودة مواعيد العمل الطبيعة في صرف األلبان"الصيادلة" 

لمطالبته بعودة عمل الصيادلة المكلفين بصرف ألبان األطفال إلى  عماد،أرسلت نقابة الصيادلة خطابا إلى وزير الصحة د.أحمد 

وأوضحت النقابة أنها تلقت  مساًء مع ضمان صرف األلبان لكل المترددين في تلك الفترة 6صباحًا إلى  8من المواعيد الطبيعية 

 .األمومة والطفولةشكاوى الصيادلة العاملين بوزارة الصحة الذين تضرروا من صدور قرار بعدم صرف األلبان إال من خالل مراكز 

 (بوابة االهرام) للمحاليل واأللبان"الصيادلة": تخصيص قطعتي أرض إلنشاء مصنعين 

أعلنت نقابة الصيادلة، أنه تمت الموافقة بصورة رسمية على طلب نقابة الصيادلة المقدم إلى محافظ سوهاج بشأن تخصيص 

وأوضحت النقابة أن  اليل الطبية ومصنع آخر أللبان األطفالمتر مربع إلقامة مصنع إلنتاج المح ألف 40قطعتي أرض مساحة 

 .محافظة سوهاج أرسلت خطاًبا اليوم إلى نقابة الصيادلة ذكرت فيه موافقاتها من حيث المبدأ على إقامة المشروعين

 (الوطن) التعاقد مع شركة يونانية للتخلص من مبيدات "الالندين" المسرطنة بميناء األدبية

طنا من مبيدات الالندين  660شهد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة توقيع عقد عملية إعادة تعبئة وشحن والتخلص اآلمن من 

بحضور سفير اليونان بالقاهرة، ووفد البنك  ،0008عالية الخطورة والمحظور تداولها والمخزنة بميناء األدبية بالسويس منذ عام 

 أشهر بحسب تصريح وزير البيئه. 00وقد يستغرق هذا  ألف دوالر 400حيث تبلغ تكلفة التخلص من الشحنة  الدولي

 

 النقل والمواصالت

 (الوطن) عودة حركة القطارات بالعياط بعد توقفها لخروج قطار عن القضبان

المتوجه  80عادت حركة القطارات بمركز العياط من جديد، بعد قيام الجهات المختصة برفع أنقاض حادث انقالب القطار رقم 

أشخاص،  5بحائط خرسانى، ما أسفر عن وفاة بعد خروجه عن القضبان وأصطدم  راء خروجه عن القضبانمن القاهرة للصعيد، ج

 آخرين تم حصرهم حتى اآلن، وتوقف حركة القطارات. 67وإصابة 

 

 قباطاأل

 (اليوم السابع) الكنيسة تنفى توقيع كشوف عذرية على الفتيات كشرط إلتمام الزواج

نفى القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية األرثوذكسية، نية الكنيسة توقيع أية كشوف عذرية على الفتيات 

وقال المتحدث باسم الكنيسة القبطية األرثوذكسية، لـ"اليوم السابع " إن مسودة  اج، معتبًرا األمر محض شائعةالراغبات فى الزو

 مشروع قانون األحوال الشخصية مازالت تحت الدراسة، وال تتضمن شرًطا مثل هذا، ألنه يمثل خروًجا عن اإلطار الكنسى.

 

 

https://www.youm7.com/story/2016/9/7/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%B3%D9%88%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9/2875668
https://www.youm7.com/story/2016/9/7/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%B3%D9%88%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9/2875668
http://akhbarelyom.com/news/556313
http://akhbarelyom.com/news/556313
http://gate.ahram.org.eg/News/1235725.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1235725.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/1395979
http://www.elwatannews.com/news/details/1395979
https://www.youm7.com/story/2016/9/7/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%86/2875088
https://www.youm7.com/story/2016/9/7/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%86/2875088
https://www.youm7.com/story/2016/9/7/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D9%83%D8%B4%D9%88%D9%81-%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%84%D8%A5%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC/2875865
https://www.youm7.com/story/2016/9/7/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D9%83%D8%B4%D9%88%D9%81-%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%84%D8%A5%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC/2875865


 

 

6002سبتمبر  80  مرصد اإلعالم المصري       11   

 

 أخرى

 (الوطن) «وال خبز سوالر.وال  كهرباء.ال «: »القوصية»فى « بركان غضب»

بمحافظة أسيوط، بسبب تكرار انقطاع الكهرباء عن « القوصية»تسود حالة من الغضب واالستياء الشديدين بين أهالى مركز 

بز المخا وتوقف يجة تلف األطعمة، وانقطاع المياه عن منازلهمالمدينة لساعات طويلة، مما تسبب فى تكبدهم خسائر فادحة نت

 .من محطات الوقود« 80البنزين »عن العمل، باإلضافة إلى اختفاء السوالر و

 (رصد) "ميدل إيست آي": فحص صدر األم مقابل الحصول على اللبن المدعم في مصر

ركز تقرير لموقع "ميدل ايست آي" البريطاني على اإلجراءات المقرر أن تتخذها الحكومة المصرية من أجل مواجهة أزمة لبن األطفال 

 والتي من بينها فحص صدر األم للتأكد من عدم قدرتها على الرضاعة الطبيعية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1392535
http://www.elwatannews.com/news/details/1392535
http://rassd.com/192938.htm
http://rassd.com/192938.htm
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األخبار األمنية: 

 (األهرام) وزير الداخلية خالل اجتماعه بقيادات الوزارة: حمالت فورية ومكثفة لضبط األسواق

تضطلع به  الذيعبد الغفار وزير الداخلية اجتماعًا موسعًا بقيادات الوزارة حيث استعرض أهمية الدور الرقابى  مجديعقد 

األجهزة األمنية المختصة على حركة األسواق بما يحول دون أى محاوالت للمغاالة فى األسعار واختالق األزمات على غير الحقيقة 

  باألسواق.صر غير المسئولة فى إطار الممارسات السلبية لبعض العنا

 

 (سابعاليوم ال) بحث تبادل المعلومات بين مصر وإيطاليا حول مقتل ريجينى للتوصل للجناة اليوم

اليوم الخميس، عددًا من المحققين المصريين بفريق التحقيق اإليطالى، فى واقعة مقتل الشاب اإليطالى جوليو ريجينى  يلتقي

أعدتها األجهزة األمنية المصرية لعرضها  وتشمل الملفات التى.بالقاهرة، لبحث تبادل المعلومات حول آخر التطورات فى القضية

على روما، عددًا من التسجيالت الهاتفية التى تم تفريغها مؤخرًا، وتقارير أمنية حول تحركات جوليو ريجينى فى القاهرة، وعددًا 

 .من المناطق قبل اختفائه بأيام قليلة

 

 -محاكم ونيابات: 

 (بوابة األهرام) يوًما 45"الضباط الملتحين"  تجديد حبس النقيب "هاني الشاكري" المتحدث باسم

قررت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس النقيب "هاني الشاكري"، المتحدث باسم 

 لك التهامه باالنضمام لجماعة محظورة.يومًا على ذمة القضية، وذ 45"الضباط الملتحين"، 

 

 (بوابة األهرام) جنايات شمال القاهرة تقرر إخالء سبيل فريق "أطفال شوارع"

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، إخالء سبيل أعضاء 

 فريق "أطفال شوارع"، إلتهامهم بقلب نظام الحكم، كما قررت إتخاذ التدابير االحترازية.

 

 

 

 

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/192017/25/549881/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192017/25/549881/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/9/8/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%84/2875985
http://gate.ahram.org.eg/News/1235694.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1235694.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1235644.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1235644.aspx


 

 

6002سبتمبر  80  مرصد اإلعالم المصري       13   

 

 المحور السادس

 تطورات المشهد العسكري
 

 )األهرام( يبحثان التعاون فى مجال الدفاع والصناعات العسكرية ونظيره الروسى صبحي

ثمرة على العديد من المباحثات الم الحربيالقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واالنتاج  صبحيالفريق اول صدقى  أجري

خالل زيارته لموسكو على رأس وفد رفيع المستوى  .االتحاديةصعيد التعاون االستراتيجى والعسكرى بين مصر وجمهورية روسيا 

شارك الوفد المصرى خالل الزيارة فى حضور و يضم اللواء محمد العصار وزير االنتاج الحربي، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة

يمثل أحد أبرز معارض األسلحة والمعدات العسكرية فى  والذي» 6002جيش »العسكرى الفنى الدولى الثانى فعاليات المنتدى 

 .أمسقد عاد الى القاهرة  صبحيريق صدقى لفالعالم وكان ا

 

 ر()بوابة األخبا كا" الروسية56-مصر تستعد الستالم مروحيات "كا

كا"، حيث ناقش وزير الدفاع الروسي سيرجى شويجو 56-تستعد مصر المتالك أقوى المروحيات العسكرية الروسية من طراز "كا

-ونظيره المصري صدقي صبحي في موسكو، مسألة تدريب الطيارين المصريين على قيادة طائرات الهليكوبتر الهجومية "كا

 كا".56

 

 )بوابة األخبار( أزهري بسيناء بالتعاون مع المستثمرين والمجتمع المدنيمدرسة ومعهد  65الجيش: إنشاء 

افتتح د. الهاللي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أسامة عسكر قائد القيادة الموحدة لقوات شرق القناة، 

شبه جزيرة سيناء تم إنشائها بالجهود الذاتية بالتعاون بين القوات المسلحة وعدد من المستثمرين ورجال مدارس جديدة ب 2

مدرسة ومعهد  65األعمال ومؤسسات المجتمع المدني بشمال ووسط وجنوب سيناء، والتي تمثل المرحلة الثانية ضمن خطة إنشاء 

 المقبل.ام الدراسي أزهري يجري إنشائها حاليا ومخطط افتتاحها بحلول الع
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