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 األولالمحور 

 تطورات السياسة الخارجية

 

 )مصرالعربية( موقع أمريكي: ترامب يمتدح السيسي ويقطع عنه المساعدات

"ترامب يحب اإلشادة بديكتاتور مصر، لكنه قطع لتوه ماليين المساعدات عن حكومته".هكذا عنون موقع "فوكس" األمريكي 

استطلع رأي خبراء لتفسير هذا التناقض ففي أعقاب قرار إدارة ترامب قطع وحجب مساعدات عسكرية واقتصادية بقيمة تقريرا 

 مليون دوالر رغم العالقات الوطيدة بين رئيسي الدولتين. 291إجمالية حوالي 

 

 )مصرالعربية( موقع أمريكي: مصر يمكنها الحصول على المساعدات المحجوبة.. لكن بشروط

مليون دوالر يمكن  291إن أموال المساعدات التي حجبتها الواليات المتحدة عن مصر، والبالغة  مريكيألقال موقع "فوكس" ا

عن هذه الحزمة مرتبط بظروف حقوق اإلنسان المصممة من قبل  فراجإل: اوأضاف .استئنافها إذا نفذت القاهرة عدد من الشروط

ل عليها، وبما أن مصر ال تفي بتلك المعايير، فإنه ليس الكونغرس والتي تقول إن مصر يجب أن تستوفي معايير معينة للحصو

من المفترض أن تحصل عليها لكن تيلرسون لديه بند خاص باألمن القومي يمكن استخدامه لإلفراج عنها،  ولكن بعدما يرى 

 تقدما من مصر حول األولويات الرئيسية.

 

 )بوابة األهرام( قبل فترة من صدوره الخارجية تنفي علم الحكومة بقرار واشنطن حول تخفيض المساعدات

ردًا على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين حول صحة ما تردد بشأن علم الحكومة المصرية بقرار اإلدارة األمريكية 

فترة من صدوره، أوضح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم تخفيض جزء من المساعدات المقدمة لمصر سنويًا قبل 

وزارة الخارجية، عدم صحة ما يتم ترويجه في هذا الشأن، مؤكدًا أن سامح شكري، وزير الخارجية، تلقى اتصااًل من ريكس تيلرسون، 

مة ليتوانيا، في طريق العودة إلى القاهرة، أغسطس، وهو بمطار مدينة فيلنيوس عاص 22وزير الخارجية األمريكي، مساء الثالثاء 

 وأن االتصال كان بعد صدور القرار األمريكي بالفعل، وُقبيل ساعات بسيطة من اإلعالن عنه.

 

 )مصرالعربية( كاتب إسرائيلي لألمريكان: سقوط السيسي سيكلفكم الكثير

حذر الكاتب اإلسرائيلي "يوسف اليعاز" الواليات المتحدة من االستمرار في سياستها "الغريبة" تجاه مصر، والتي تجلت مؤخرا في 

" 0از" وهو قاض سابق في مقال نشره موقع "نيوزوقال "اليع حجب مساعدات مالية بدعوى تدهور ملف حقوق اإلنسان في البالد.

أغسطس إنه "إذا سقطت مصر مجددا في أيدي اإلخوان المسلمين فسوف ينهار كل التوازن النسبي في  22العبري األحد 

 .يالمنطقة".واعتبر الكاتب اإلسرائيلي أن المساعدات األمريكية لمصر أقل بكثير من النفقات المتوقعة إذا سقط نظام السيس

 

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%A9/1457850-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A--%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%B9%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA
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%A9/1457850-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A--%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%B9%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA
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%A9/1457696-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%A9--%D9%84%D9%83%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7
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%A9/1457696-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%A9--%D9%84%D9%83%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7
http://gate.ahram.org.eg/News/1572813.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1572813.aspx
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%A9/1457810-%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86--%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%81%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D9%8A%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%A9/1457810-%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86--%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%81%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1
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 )بوابة األهرام( عريقات يطلع شكري على نتائج االجتماع بالوفد األمريكي الخاص بعملية السالم

ري سامح شكأجرى صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اتصاًلا هاتفًيا مع وزير الخارجية 

اليوم األحد، وذلك في إطار التواصل والتنسيق بين القيادتين المصرية والفلسطينية، ووفًقا لبيان السفارة الفلسطينية 

بالقاهرة، قالت إن عريقات أطلع الوزير "شكري" خالل االتصال على نتائج االجتماعات مع الوفد األميركي الخاص بعملية السالم، 

 س محمود عباس، مساء الخميس الماضي، في مقر الرئاسة برام اهلل.الذي التقى مع الرئي

 

 )اليوم السابع( سامح شكرى يغادر القاهرة فى جولة أوروبية تشمل ألمانيا وبالروسيا ورومانيا

 ارة تستهدفيوم األحد، وزير الخارجية سامح شكرى متوجها إلى ألمانيا وبالروسيا ورومانيا، فى زيادر مطار القاهرة الدولى، صباح غ

 تعزيز عالقات مصر مع الدول الثالث، وإجراء مشاورات حول عدد من القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.

 

 األهرام()بوابة  تفاصيل مباحثات شكري مع نظيره األلماني ومذكرة التفاهم بشأن الهجرة

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري أجرى مباحثات مهمة في 

سبل و العاصمة األلمانية برلين مع نظيره األلماني زيجمار جابرييل، حيث تركزت المباحثات علي العالقات الثنائية بين البلدين

وأوضح أبو زيد أن زيارة الوزير شكري شهدت التوقيع علي ورقة العناصر المشتركة للتعاون بين ، تعزيزها في مختلف المجاالت

مصر وألمانيا في مجال الهجرة، حيث وقع عليها عن الجانب المصري السفير بدر عبد العاطي سفير مصر في ألمانيا وعن الجانب 

 رمان مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق األوسط، في حضور وزيري خارجية البلدين.األلماني السفير فيليب أك

 

 )اليوم السابع( وزير خارجية ألمانيا: ال بد من موافقة مصر على أى مشروع لدول حوض النيل

مية نهر النيل، وكونه شريان الحياة وقلبها فى مصر، وإن برلين قال وزير الخارجية األلمانى زيجمار جابرييل، إن بالده تدرك أه

تعلم تماما أن القاهرة تولى اهتماما كبيرا للغاية لهذا الملف، ومن الضرورى أن توافق مصر على كل المشروعات التى تقام فى 

من موافقة مصر على أية  وأضاف "جابرييل"، فى مؤتمر صحفى مع نظيره المصرى سامح شكرى، أنه ال بد دول حوض النيل.

مشروعات تنموية على مجرى النهر وفى أى من دول حوض النيل، متابعا: "النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة، إنه هبة وشريان 

الحياة لها، وكانت هناك مناقشات حادة حول ما يحدث على مجرى النيل، وكيف يتم دعم بعض الدول فى مواقفها، وأجرينا 

 نعلم أن مصر تضع أهمية قصوى وتهتم بشروط الحياة وأحوالها، ونبذل جهودنا لدعم هذه األطراف المتنازعة".مباحثات ثنائية و

 

 )بوابة األهرام( شكري: مصر لديها ثقة كبيرة للشراكة مع ألمانيا ونتطلع لمواصلة هذا التعاون

كري وزير الخارجية، إن االجتماع المشترك بينه وبين نظيره األلماني زيجمار جابرييل، أكد االهتمام الكبير بشأن قال سامح ش

 .ام والذي يجب أن نواجهه جميًعاالوضع المضطرب في المنطقة ومحاربة اإلرهاب بها وفي جميع بلدان العالم وهو األمر اله

http://gate.ahram.org.eg/News/1573005.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1573005.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/8/27/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%85%D9%84-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7/3387528
http://www.youm7.com/story/2017/8/27/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%85%D9%84-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7/3387528
http://gate.ahram.org.eg/News/1573201.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/8/27/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%89/3388322
http://www.youm7.com/story/2017/8/27/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%89/3388322
http://gate.ahram.org.eg/News/1573191.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1573191.aspx
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 )العربي الجديد( الفلسطينية... وانزعاج مصريعباس وأردوغان يبحثان اليوم المصالحة 

يره نظو رجب طيب أردوغانبين الرئيس التركي مباحثات  ان اليوم ستجريالمكتب الصحافي في رئاسة الجمهورية التركية أصدر 

حول "العالقات الثنائية بين تركيا ودولة فلسطين الصديقة والشقيقة". كما لفت البيان إلى أن  الفلسطيني محمود عباس

شفت كالجانبين سيتناوالن مواضيع تتعلق بالمصالحة الداخلية بين الفلسطينيين وتنشيط عملية السالم. في غضون ذلك، 

أن القاهرة مستاءة من تحرك الرئيس الفلسطيني تجاه تركيا وإمكانية أداء أنقرة دورًا في المصالحة. مصادر دبلوماسية عن 

وبحسب المصادر فإن "المصريين راجعوا السفير الفلسطيني في مصر جمال الشوبكي وأخبروه عن غضبهم من هذه الخطوة، وأن 

در فلسطيني، تحدث مع "العربي الجديد" حول هذا الموضوع، مصر هي المسؤولة الوحيدة عن ملف إنهاء االنقسام". وحسب مص

فإن "عباس يرى في التواصل مع األتراك فرصة مهمة، بعد تقارب النظام المصري مع القيادي المفصول من حركة فتح محمد 

إلى انتكاسات دحالن وإخراج السلطة من دائرة التفاهمات األخيرة" التي عقدت بين دحالن وبين حركة حماس قبل أن تتعرض 

 متتالية.

 

 (20)عربي حماس تقرر وقف التواصل مع دحالن: مصدر

كشف مصدر مطلع أن حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، قررت وقف التواصل واللقاءات مع القيادي المفصول من حركة "فتح" 

وأضاف المصدر أن حماس اتخذت قرارا بوقف التواصل واللقاء مع دحالن، مع بقاء التواصل واللقاءات مع  النائب محمد دحالن.

اإلسالمية للتنمية والتكافل االجتماعي )تكافل(، التي تضم قيادات فتحاوية تمثل "التيار اإلصالحي" في حركة  اللجنة الوطنية

 فتح والمدعومة والممولة من قبل دحالن".

 

 )بوابة األهرام( وزير الخارجية الليبي: الوضع في ليبيا معقد ويحتاج إلى متابعة من مصر

بالقاهرة، وكان على اتصال  ١١٢٢قال محمد الدايري، وزير الخارجية الليبي في حكومة عبداهلل الثني ، إنه كان موجوًدا في مصر عام 

األحداث التي مرت بها ليبيا، ومنها االنتفاضة الشعبية  مع بعض المسئولين في وزارة الخارجية المصرية، وكانوا يتحدثون حول

، والسنوات التي تلتها، مشيًرا إلى أن القاسم المشترك بينهم، تمثل في إنعدام الخبرة ١١٢٢والمخاض الذي حدث في ليبيا عام 

 الكافية في مصر للوضع السياسي في ليبيا.

 

 )مصرالعربية( اإلذاعة األسترالية : التحرش في مصر ال يصدق

"الفتيات في مصر يحاربن التحرش في الشوارع ".. تحت هذا العنوان نشرت هيئة اإلذاعة األسترالية " إيه بي سي " اليوم تحقيقا 

 اني منها الغالبية العظمى من النساء .صحفيا عن تحول التحرش والعنف الجنسي في مصر إلى ظاهرة تع

 

 

 

https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/8/27/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/8/27/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://arabi21.com/story/1030513/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%86
http://gate.ahram.org.eg/News/1573307.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1573307.aspx
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%A9/1457783-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9---%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82
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%A9/1457783-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9---%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82
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 )مصرالعربية( تايمز: دير سانت كاترين يقودنا لعصر ذهبي من االكتشافات

" نقالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن علماء كشفوا عن لغات مفقودة في مخطوطات تعود للعصور المظلمة بدير "سانت كاتري

وذكرت الصحيفة في تقرير لها اليوم أن الوثائق التي تم العثور عليها باستخدام تقنيات  .الواقع في شبه جزيرة سيناء شرقي مصر

حديثة تشير إلى "عصر ذهبي جديد من االكتشافات"، الفتة إلى أن هذه التقنيات يمكن أن تساعد في الكشف عن نصوص أخرى 

 .مفقودة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A9/1457863-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2--%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
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%A9/1457863-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2--%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
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 الثانيالمحور 

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 

 (بوابة األهرام)حفر البتذليل العقبات أمام أعمال  ويوجه "إيني“لـ الرئيس التنفيذي السيسي يلتقي 

"إيني" اإليطالية للبترول، بحضور شريف إسماعيل رئيس الوزراء، استقبل السيسي كالوديو ِديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة 

  والمهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من مسئولي الشركة.

 

 (اليوم السابع) السيسى يبحث مع رئيس روس أتوم الموقف النهائى لعقود مشروع المحطة النووية

استقبل السيسى الدكتور أليكسى ليخاتشوف الرئيس الجديد للمؤسسة الروسية الوطنية للطاقة النووية "روس أتوم"، وذلك 

خالل  وتم المتجددة، باإلضافة إلى عدد من مسئولى الوزارة والمؤسسة الروسية. بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة

 اللقاء استعراض الموقف النهائى لعقود تنفيذ مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة.

 

 (بوابة األهرام) الجيزة  محافظةتناشد السيسي إنشاء محطة مياه بنائبة "دعم مصر" 

شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، باتخاذ قرار بإنشاء محطة مياه شرب وناشدت النائبة منى منير، عضو ائتالف دعم مصر، السيسي، 

 ن الشوارع واألحياء بها خالل الفترة األخيرة.تخدم محافظة الجيزة، نظًرا النقطاع مياه الشرب بشكل شبه دائم بعدد كبير م

 

 (الشروق) أكتوبر 6قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد األضحى و

، بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة االحتفال بعيد األضحى 2102لسنة  722رقم  أصدر السيسي، القرار

ونص القرار على أنه ال يسري العفو على الجرائم والجنايات والجنح الُمضرة بأمن  .أكتوبر 6المبارك وعيد القوات المسلحة الموافق 

زوير وتعطيل المواصالت والمخدرات والدعارة والكسب غير المشروع واإلتجار الحكومة والمفرقعات والرشوة، وكذلك جنايات الت

 بالبشر وتخريب المنشآت.

 

 (العربي الجديد) ائتالف مصري يدحض االدعاءات: المرّحالن من ألمانيا "ليسا من اإلخوان"

قة غير يكشف االئتالف المصري األلماني لدعم الديمقراطية، أن ترحيل ألمانيا االتحادية شابين مصريين جاء لدخولهما البالد بطر

شرعية، ومخالفة قواعد اللجوء، مؤكداً عدم وجود أي نشاط سياسي لهما، أو معرفة انتمائهما ألي فصيل سياسي، خالفًا لما ادعته 

 مصادر أمنية مصرية، بشأن انتمائهما إلى جماعة اإلخوان.

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1573151.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1573151.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/8/27/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A3%D8%AA%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9/3387955
http://www.youm7.com/story/2017/8/27/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A3%D8%AA%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9/3387955
http://gate.ahram.org.eg/News/1572897.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1572897.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27082017&id=032f50cf-7bb0-4e42-a2b1-202c484ca6f9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27082017&id=032f50cf-7bb0-4e42-a2b1-202c484ca6f9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/8/26/%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%AD%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/8/26/%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%AD%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
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 (20عربي) في ظل تراجع شعبيته.. هل تنجح "اعزل رئيسك" باإلطاحة بالسيسي؟

أطلق نشطاء على مواقع التواصل االجتماعي في مصر حملة إلكترونية لجمع التوقيعات تحت اسم "اعزل رئيسك" تطالب بعزل 

وبدا واضحا أن هذه الحملة الجديدة تم استلهام  .للبالدالسيسي من منصبه، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة الختيار رئيس جديد 

، لكن لم تعلن أي جهة 2102فكرتها من حملة "تمرد" التي مهدت لالنقالب على الرئيس محمد مرسي وإطاحة الجيش به في يوليو 

 .مسؤوليتها عن هذه الحملة، كما لم يعرف، حتى اآلن، من هم القائمون عليها

 

 (20عربي) دعا أن يعز اهلل اإللحاد بوجدي غنيمردود على باسم يوسف.. 

وكتب باسم يوسف: "اللهم  .أثارت تغريدة نشرها اإلعالمي المصري، باسم يوسف، ردودا غاضبة عبر مواقع التواصل االجتماعي

غنيم"، في إشارة إلى تصريحات الداعية المصري التي كّفر بها رئيس تونس باجي قايد السبسي، لدعوته  أعز اإللحاد بالشيخ وجدي

واعتبر مغردون أن ما كتبه باسم يوسف يعد تطاوال وسوء  .بالسماح بزواج المسلمة من الكافر، ومساواة المرأة بالرجل في الميراث

 ال تليق والثوابت اإلسالمية والمسيحية وجميع من يؤمن باهلل. أدب مع اهلل عز وجل، قائلين إن تغريدته الساخرة

 

 (مصر العربية) إصرار وزيرة التضامن على صرف المعاشات بعد العيد يؤجج غضب "فيس بوك"

عبر عدد من نشطاء موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك" عن استيائهم بعد إعالن الدكتورة غادة والي، وزير التضامن 

شن النشطاء هجوًما حاًدا على غادة والي، بسبب عدم صرف  .ر سبتمبر بعد إجازة عيد األضحىاالجتماعي، صرف معاشات شه

 المعاشات قبل عيد األضحى المبارك، موضحين أن الحكومة ال تشعر بالمواطن البسيط.

 

 (مصر العربية) نائبة محافظ اإلسكندرية في مرمى النيران بعد القبض عليها.. ونشطاء: "حاميها حراميها"

هاجم عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل االجتماعي، سعاد الخولي، نائبة محافظ اإلسكندرية، بعد القبض عليها بتهمة التورط 

وكانت األجهزة األمنية، ألقت القبض على "الخولي" داخل ديوان عام المحافظة، عقب ثبوت تورطها في عدة  .في وقائع الفساد

وشن النشطاء هجوًما حاًدا على سعاد الخولي، موضحين أن الفساد  .فساد تشمل الرشوة واإلضرار بالمال العام والتربحوقائع 

 والرشوة والمحسوبية انتشروا بين كافة المناصب في الدولة.

 

 (الوطن) النائبة شيرين فراج توجه طلب إحاطة لرئيس الوزراء

قدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء بسبب إصداره ثالثة عشر استدراك 

ر استدراك لقرار صادر خالل فترة خاصة بتخصيص أراضي وغيرها ما أدى إلى صدو 2102لقرارات لرئيس مجلس الوزراء منذ بداية 

هي األسباب التي أدت إلى هذا الكم من االستدراكات لقرارات لرئيس مجلس الوزراء وما  عماوتساءلت فراج: " .خمسة عشر يوما

 ."وما هي آليات التأكد من ضبط القرار ومراجعته الدقيقة قبل إصداره ولماذا يحدث ذلك؟ االستدراك؟مالئمة السقوط السهو في 

 

 

 

https://arabi21.com/story/1030241/%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A#tag_49232
https://arabi21.com/story/1030305/%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%8A-%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85#tag_49232
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%A7/1457787-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%AD%D9%89
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%A7/1457787-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%AD%D9%89
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%A7/1457857-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7--%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1---%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%87%D8%A7
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%A7/1457857-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7--%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1---%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%87%D8%A7
http://www.elwatannews.com/news/details/2464374
http://www.elwatannews.com/news/details/2464374
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 (الوطن) فى القاهرة بعد العيد السيسيأول مؤتمر جماهيرى لدعم «: حملة السيسى»مؤسس 

ها مؤتمراتقال بهاء السعيد، مؤسس الحملة الوطنية لدعم السيسى، فى االنتخابات الرئاسية المقبلة، إن الحملة ستطلق أول 

الجماهيرية بالقاهرة فى أعقاب إجازة العيد مباشرة، وتنقل أنشطتها وفعالياتها الشعبية بعد ذلك إلى محافظات الصعيد إللقاء 

 الضوء على اإلنجازات التى تحّققت هناك، الفتًا إلى أن النقابة العامة للفالحين تعد شريكًا رئيسيًا فى هذه الحملة.

 

 (الشروق) «العليا لإلصالح التشريعي»رارا بتسمية أعضاء رئيس الوزراء يصدر ق

قرارا بتسمية أعضاء اللجنة العليا لإلصالح التشريعي من الشخصيات العامة وممثلي بعض  الوزراء،أصدر شريف إسماعيل رئيس 

حمد محجوب نائب ، من رجال القضاء كال من محمد عيد مقرار الذي نشرته الجريدة الرسميةوفق ال اللجنة،وشملت عضوية  .الجهات

، ومن المحامين كال من سامح عاشور ئناف القاهرةيوس رئيس بمحكمة است، وأسامة إميل إبراهيم باسلرئيس محكمة النقض

 وورداني عبد الرحمن التوني عضو مجلس إدارة نقابة المحامين. المحامين،نقيب 

 

 (الشروق) يتضامن مع مطرانية البلينا بسوهاج ضد تعسف وزير التعليم« مستقبل وطن»

أعلن حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، تضامنه مع مطرانية البلينا بسوهاج، وحقها في تنفيذ الحكم 

، والصادر بثبوت ملكيتها لمبنى مدرسي داخل 2100جميع أشكال الطعون واإلستشكاالت، منذ عام القضائي النهائي، والمستنفذ ل

وأشار إلى أن الحزب لن يصمت ضد هذه المخالفة البشعة،  «.إخوان بطرس سابًقا»سور المطرانية باسم اإلعدادية الجديدة 

ه التعسفي الغير مبرر والمخالف لألحكام القضائية وسيوجه هيئته البرلمانية بتقديم طلب إحاطة عاجل ضد الوزير، وقرار

 النهائية، وسيتواصل مع كافة الجهات المنوطة بتنفيذ القرار لمعرفة المتسبب في تبواطؤ تنفيذه حتى هذه اللحظة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/2459829
http://www.elwatannews.com/news/details/2459829
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27082017&id=62323b26-5633-4397-be4e-41ca564cd86d
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27082017&id=62323b26-5633-4397-be4e-41ca564cd86d
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27082017&id=d8f2ba6b-795d-4152-ba3f-0d61e7a5338c
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27082017&id=d8f2ba6b-795d-4152-ba3f-0d61e7a5338c
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 (جريدة االهرام)ارتفاع فى أسعار الشنط واألدوات المدرسية  211%

رفعت األسر المصرية درجة االستعداد لبدء العام الدراسى الجديد بشراء ما يلزمها من أدوات ومستلزمات مدرسية، خاصة الكشاكيل 

فى بعض األدوات خاصة الشنط  %211ل إلى اكثر من واألقالم والشنط واألدوات المكتبية، التى ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ يص

 .مقارنة بالعام الماضى

 

 (جريدة االهرام) وكيل اقتصادية النواب:الحكومة لـم تأخذ بمالحظات البرلمان على الئحة قانون االستثمار

أكد النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة االقتصادية أن الحكومة لم تأخذ بمالحظات اللجنة على الالئحة التنفيذية لقانون 

را مشي ا كانت فى عجلة من أمرها وليس لها رفاهية الوقت فوافقت على الالئحة مباشرة وأرسلتها لمجلس الدولة،االستثمار النه

إلى أن الحكومة هى المنوطة بإصدارها دون العودة للبرلمان إلبداء رأيه بها، ولكن الحكومة أرادت مشاركة البرلمان فأرسلت نسخة 

 حظاتها.للجنة االقتصادية لمناقشتها إلبداء مال

 

 (جريدة االهرام) التجارة ترفض وضع رسوم إغراق على منتجات صينية

شأ أو واردة قرر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إنهاء تحقيق مكافحة اإلغراق على الواردات من ادوات مائدة ذات من

وأوضح ابراهيم السجينى رئيس قطاع المعالجات التجارية أن القطاع كان قد تلقى ، من الصين دون فرض رسوم مكافحة إغراق

 ة.من إجمالى إنتاج الصناعة المحلي %71شكوى مؤيدة مستنديا من شركة محلية يمثل إنتاجهما 

 

 (الوطن) 2102مليون جنيه خسائر "راكتا" خالل شهر يوليو  2.67

على أساس  %22.8تقلص خسائرها بنسبة  2102راكتا، خالل شهر يوليو  -أظهرت المؤشرات المالية للشركة العامة لصناعة الورق

 5.85مليون جنيه مقابل خسائر بلغت  2.67وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أنها سجلت خسائر خالل الفترة بقيمة ، شهري

 .2102مليون جنيه في يونيو 

 

 (الوطن) 2102ألف جنيه خسائر "مصر جنوب إفريقيا" خالل النصف األول من  209.6

، تحولها للخسائر على أساس سنوي 2102خالل النصف األول من  أظهرت القوائم المالية لشركة مصر جنوب إفريقيا لالتصاالت

ألف جنيه خالل الستة أشهر  209.6وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنها حققت خسائر بلغت ، نتيجة تراجع اإليرادات

وتراجعت إيرادات نشاط الشركة ، 2106ألف جنيه بالفترة المماثلة من  290.12المنتهية في يونيو الماضي مقابل أرباح بلغت 

 .2106مليون جنيه بالنصف المقارن من  5.7مليون جنيه مقابل إيرادات بلغت  0.22خالل النصف األول من العام الجاري إلى 

 

http://www.ahram.org.eg/News/202371/5/610743/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%86%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202371/5/610743/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%86%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202371/5/610752/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%80%D9%85-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B0-%D8%A8%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202371/5/610752/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%80%D9%85-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B0-%D8%A8%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202371/5/610762/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%88%D8%B6%D8%B9--%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%82--%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202371/5/610762/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%88%D8%B6%D8%B9--%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%82--%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/2465445
http://www.elwatannews.com/news/details/2465445
http://www.elwatannews.com/news/details/2465430
http://www.elwatannews.com/news/details/2465430
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 (الوطن) 2102مليون جنيه خسائر "ممفيس لألدوية" خالل يوليو  0.9

، تحولها للخسائر على أساس سنوي 2102أظهرت المؤشرات المالية لشركة ممفيس لألدوية والصناعات الكيماوية، خالل يوليو 

آالف جنيه  01، مقابل أرباح بلغت 2102مليون جنيه في يوليو  0.9أنها حققت خسائر بلغت ، وأوضحت الشركة في بيان للبورصة

 .2106بالشهر المقارن من 

 

 (الشروق) وزير قطاع األعمال يطلب زيادة األجور إلى الحد القانونى فى شركات الغزل والنسيج

لغزل والنسيج، رفع الحد األدنى ألجور عمال الشركات التابعة طلب وزير قطاع االعمال أشرف الشرقاوى، من مجلس إدارة شركة ا

 ممن تقل أجورهم عن ما قرره المجلس األعلى لألجور فى وقت سابق، بحسب دكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة.

 

 (العربي الجديد) مصر تسعى لتقليص الفساد بالمؤسسات الحكومية

قال مسؤول بارز بوزارة المالية المصرية لـ "العربي الجديد" إن اإلجراءات التي تتم حاليًا لميكنة كافة عمليات الموازنة وإلغاء 

يل لية بالحكومة وتقلالشيكات الورقية في التعامالت الحكومية ستعمل على خلق رقابة مباشرة ولحظية على كافة العمليات الما

مليارات جنيه للخزانة  01إلى  5وأضاف المسؤول، أن التقديرات تشير إلى توفير ما بين   ،ماالت الفساد وإهدار المال العاماحت

 العامة للدولة تهدر حاليًا بسبب مخالفات مالية وعمليات إهمال.

 

 (مصر العربية) أسبوع مليار جنيه فى 8.5أسباب وراء تحقيق البورصة المصرية خسائر  2

سبوع الماضى إلى عدد من األسباب، مليار جنيه خالل األ 8.5أرجع خبراء أسواق المال، تحقيق البورصة المصرية خسائر بلغت 

أبرزها قرارات التحفظ على أموال عدة شركات، إعالن البورصة شطب عدة شركات دون اإلفصاح عن أسماء أو تحديد هذه الشركات، 

 وحالة الحذر المشوبة بالقلق التى سيطرت على المتعاملين بعد التقارير الدولية عن االقتصاد.

 

 (مصر العربية) أم المصانع؟« ديزنى الند»دوالر| هل مصر بحاجة لالستثمار في مالهي مليار  2.5بتكلفة 

راء خبراء اقتصاديين وسياحيين، حول إعالن وزيرة االستثمار سحر نصر إنشاء مدينة ترفيهية فى مطروح على غرار تباينت آ

مدينة ديزنى الند العالمية، حيث أكد البعض أنه كان من األولى لوزيرة االستثمار أن تدعو المستثمرين األجانب لمشروعات 

 األسعار.إنتاجية وليست ترفيهية لزيادة اإلنتاج وخفض 

 

 (البديل) مليون جنيه بجامعة الوادي في قنا 2.5كشف صفقة فساد قيمتها 

مليون جنيه من المال  2.5كشفت هيئة الرقابة اإلدارية، قضية فساد داخل فرع جامعة جنوب الوادي في محافظة قنا، أهدرت 

معية تورط بالتالعب في مناقصات وكشفت التحريات، أن مدير إدارة العقود والمشتريات السابق بمستشفيات قنا الجا، العام

 توريد مستلزمات طبية، وذلك بالتواطؤ مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، لترسية عطاءات المناقصات عليها.

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/2465454
http://www.elwatannews.com/news/details/2465454
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27082017&id=dc91ad18-fc9e-4689-bc26-e8b40d706d84
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27082017&id=dc91ad18-fc9e-4689-bc26-e8b40d706d84
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/8/28/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/8/28/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1457697-7-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%AF%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-8-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1457697-7-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%AF%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-8-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1457200-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-2-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1--%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85--%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%86%D9%89-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D9%81%D9%89-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%9F
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1457200-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-2-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1--%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85--%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%86%D9%89-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D9%81%D9%89-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%9F
https://elbadil.com/latest_news/%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7-2-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9/
https://elbadil.com/latest_news/%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7-2-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9/
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 (البديل) استمرار منع تصدير األرز يخدم االقتصاد األمريكي

، أعلنت وزارة التموين، خالل األرز المصريإسماعيل بمنع تصدير بعد مضي عام على قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف 

األيام الماضية، عن مد العمل بقرار الحكومة فيما يخص منع التصدير؛ توفيًرا الحتياجات السوق المحلية، وللحفاظ على استقرار 

بكلية الزراعة جامعة  على الجانب اآلخر قال الدكتور سعيد سليمان، أستاذ الوراثة، واألسعار طول العام، حسبما أكد مجلس الوزراء

الزقازيق، إننا نمتلك ميزة نسبية في إنتاج األرز المصري نستطيع بها منافسه العالم كله و التفوق عليه، خاصة أن  لدينا فائًضا 

وأكد سليمان أن استمرار قرار وقف التصدير يصب في ، في اإلنتاج عن االستهالك المحلي، وال يوجد ما يستدعي وقف التصدير

الدول التي حلت محلنا في تصدير األرز قصير الحبة، وعلى رأسها  الواليات المتحدة، حيث تم تخصيص معظم المساحات   صالح

الزراعية في والية  كاليفورنيا لزراعة األرز المصري وتخصيصه للتصدير، لذلك كانت هناك ضغوط لوقف تصدير األرز المصري 

 باألمر.

 

 (البديل) ماليين أسرة 9الحكومة تضحي بفرحة رفض صرف المعاشات قبل العيد.. 

حالة من الحزن والغضب سيطرت على أصحاب المعاشات بعد إعالن الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن االجتماعي، صرف معاشات 

 سبتمبر في موعدها بعد إجازة عيد األضحى؛ نظًرا ألسباب فنية وتقنية لن تمكن الوزارة من صرفها قبل العيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elbadil.com/2017/08/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B2-%D9%8A%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/
https://elbadil.com/2017/08/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B2-%D9%8A%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/
https://elbadil.com/2017/08/%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%AD/
https://elbadil.com/2017/08/%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%AD/
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-0

 

 (المصري اليوم) تظاهر العشرات من طالب الثانوية بسوهاج احتجاجا على عدم وصول استمارات النجاح

الناجحين بالدور الثاني أمام مدرسة خالد بن الوليد الثانوية العامة بمدينة طهطا، تظاهر العشرات من طالب الثانوية العامة 

احتجاجا على عدم وصول استمارات النجاح الخاصة بهم للعام والمنازل من كنترول الثانوية العامة بأسيوط، على الرغم من إعالن 

 الثة المقرر لها آخر يوم غدا.أيام، مما يهدد بضياع فرصتهم في تنسيق المرحلة الث 2النتيجة منذ 

 

 قضايا المجتمع-2

 

 االعالم

 (الشروق) أسامة هيكل يكشف سبب انقطاع الكهرباء عن مدينة اإلنتاج اإلعالمي

ي ف« هيكل»وقال ، رئيس مدينة اإلنتاج اإلعالمي، سبب انقطاع التيار الكهربائي، عن مدينة اإلنتاج اإلعالميكشف أسامة هيكل، 

عطل فني حدث بمحطة محوالت الخطوط المغذية لمدينة اإلنتاج اإلعالمي من »،  إن «DMCمساء »مداخلة هاتفية لبرنامج 

 «.مد شاكر، وزير الكهرباء، وجاري حل المشكلةأنا على تواصل مستمر مع الدكتور مح»، مضيفا: «الخارج

 

 (اليوم السابع) هشام طلعت مصطفى ينفى شراء قنوات الحياة

نفى رجل األعمال هشام طلعت مصطفى اعتزامه شراء قنوات الحياة، وقال حاتم نصار المستشار اإلعالمى لرجل األعمال بأن 

 هشام طلعت شراء قنوات الحياة غير صحيحة على اإلطالق.األنباء التى تتردد فى هذا الشأن حول اعتزام 

 

 (العربي الجديد) شركة حراسات تشتري قنوات "الحياة"... الفضائيات المصرية بقبضة األمن

أثارت شركة "فالكون" المتخصصة في األمن والحراسات، سياًل من التعليقات الساخرة، وانتقادات رواد مواقع التواصل االجتماعي 

واعتبرها نديم ردة لحقبة الستينيات فكتب: "المخابرات ، بعد خبر شرائها مجموعة قنوات "الحياة" المصرية، بجانب أنشطة أخرى

ويخلوا أبوهشيمة يعمل أون سبورت وفالكون تشتري قنوات الحياة ونائب يطالب بغلق فيس وتويتر واضح  dmcتعمل قنوات 

 إننا راجعين للستينيات".

 

 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1183313
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1183313
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26082017&id=124ffe11-3dbd-4120-a1b7-7a62ed737565
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26082017&id=124ffe11-3dbd-4120-a1b7-7a62ed737565
http://www.youm7.com/story/2017/8/25/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D9%84%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9/3385692
http://www.youm7.com/story/2017/8/25/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D9%84%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9/3385692
https://www.alaraby.co.uk/medianews/2017/8/27/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/medianews/2017/8/27/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
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 الصحه

 (الوطن) حكايات الموت البطىء للمرضى بسبب اإلهمال وانعدام الرقابة والرعاية الصحية

المستشفيات من نقص المستلزمات الطبية كالسرنجات ، ورصدت معاناة عدداً من مستشفيات محافظة القليوبية« الوطن»زارت 

وإجبار موظفى التذاكر ، غلق العيادات الخارجية أبوابها قبل مواعيد عملها الرسمية، وغياب األطباء، وكذلك انيوالتوالك

 .المواطنين على شراء تذاكر العالج االقتصادى التى تماثل فى قيمتها ثالثة أضعاف تذاكر العالج المجانى

 

 (الوطن) مصنع سماد استياء أهالي المنصورة وطلخا من انبعاث "األمونيا" من

سادت حالة من الغضب الشديد لدي المواطنين في مدينتي المنصورة وطلخا بالدقهلية من انبعاث رائحة األمونيا من شركة الدلتا 

وقال محمد علي، أحد المواطنين ، التنفس لدي المواطنينللصناعات الكيماوية "سماد طلخا" مما تسبب في حالة من ضيق في 

كيلو متر، ورائحته نفاذة وقوية، وأخشى على األطفال في البيوت من هذه  2شممت رائحة النشادر وأنا أبعد عن المصنع أكثر من 

 الرائحة لما لها من تأثير ضار.

 

 السياحه

 (جريدة االهرام) إيهاب شكرى: نحتاج خارطة طريق إلنقاذ السياحة المصرية

د بع، وذلك قال إيهاب شكرى نائب رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، الذى طالب بوضع خارطة طريق إلنقاذ السياحة المصرية

أن تفاقمت المشكالت على خلفية الظروف الصعبة التى يمر بها القطاع السياحى باألقصر، الذى أصابه الركود وتضرر العاملون 

 . به كثيرا، باتت هناك عدة تحديات أمام غرفة شركات السياحة بالبحر األحمر فى المرحلة المقبلة

 

 النقل والمواصالت

 (الوطن) محطة طنطا.. وفزع بين الركابعربات من قطار قبل دخوله  7انفصال 

عربات، أثناء سيره متوجها إلى محطة سكك حديد  7" القادم من المنصورة إلى القاهرة، بانفصال آخر 978فوجئ ركاب القطار "رقم 

 ما آثار غضب واستياء الركاب وسيطر عليهم الفزع، خوفا على حياتهم.، وهو وذلك أثناء سيره عند التحويلة، طنطا

 

 (الوطن) سنة عن دول بها معدالت أمان معقولة 71وزير النقل: متأخرين 

عاًما عن الدول المتقدمة، والتي يوجد بها الحد  71رة صرح الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن السكة الحديد في مصر متأخ

وأضاف الوزير، أن انتظام مواعيد ، إصالح الوضع الحالي، وليس تطويرهالمعقول من األمان، مضيفا أنهم يعملون اآلن على 

 المسافرين.القطارات ستسغرق وقتا حتى تعود لطبيعتها كما كانت من قبل مع توافر عنصر األمان للحفاظ على أرواح 

 

 (الوطن) ساعات بقنا.. ومسئول بالحديد:"الجرارات التصلح" 8قطارات  7تأخر 

صرح مصدر مسئول في هيئة السكة الحديد بقنا رفض نشر اسمه، إن حركة القطار بمحافظة قنا غير منتظمة، مؤكًدا إلى أن 

 ساعات. 8إلى  6تأخيرات تتراوح في بعض القطارات من ال

http://www.elwatannews.com/news/details/2462340
http://www.elwatannews.com/news/details/2462340
http://www.elwatannews.com/news/details/2466063
http://www.elwatannews.com/news/details/2466063
http://www.ahram.org.eg/News/202371/29/610760/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%86%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202371/29/610760/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%86%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/2463429
http://www.elwatannews.com/news/details/2463429
http://www.elwatannews.com/news/details/2461773
http://www.elwatannews.com/news/details/2461773
http://www.elwatannews.com/news/details/2458278
http://www.elwatannews.com/news/details/2458278
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 (المصري اليوم) يفتح المجال للقطاع الخاص« السكة الحديد»قانون 

الماضى، لدراسة تغيير قانون السكك قالت مصادر رسمية إن وزارة النقل وّقعت مع البنك الدولى مذكرة تفاهم، في يونيو 

أشهر، تنتهى في فبراير المقبل، بعدها سيتم تغيير القانون المنظم  8الحديدية، ونصت مذكرة التفاهم على أن مدة الدراسة 

وأضافت المصادر أن المهندس هشام عرفات، وزير النقل، اضطر إلى تعديل جزء من مسودة المشروع، وذلك بعد حادث ، للهيئة

 ار اإلسكندرية، بحيث تسمح بدخول القطاع الخاص في التشغيل وإنشاء خطوط جديدة، وقام بإرسالها إلى وزير العدل.قط

 

 (اليوم السابع) توقف حركة القطارات بالمنوفية نتيجة كسر ماسورة السوالر بأحد الجرارات

ا ماسورة السوالر، تم تحرير محضر توقفت حركة القطارات على الخط الطوالى بمحطة بركة السبع بمحافظة المنوفية، نتيجة كسر

 بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

 قباطاأل

 (الوطن) تواضروس يزور اإلمارات في طريقه إلى أستراليا واليابان

القبطية األرثوذكسية، إن تواضروس الثاني، زار اإلمارات خالل طريقه إلى قال بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة 

وأضاف حليم، أن ، ، حيث توقفت طائرة تواضروس في مطار دبي "ترانزيت"2102-8-06 أستراليا واليابان، صباح السبت

 واإلمارات الشمالية، والسفير يونانتواضروس التقى خالل تلك الزيارة القصيرة مع السفير طارق عبد الحميد، القنصل العام بدبي 

 إدوارد الملحق التجاري، والقنصل نوران خضر سكرتير ثاني بسفارة دبي.

 

 (الوطن) تواضروس يدشن أول كنيسة قبطية في اليابان

ان تحمل اسم "السيدة العذراء والقديس مارمرقس"، خالل زيارته الرعوية دشن تواضروس الثاني، أول كنيسة قبطية في الياب

 وتستمر حتى الثالثاء المقبل. 2102-8-26السبت  ، إلى اليابان التي بدأت أمس2102األولى منذ تجليسه على الكرسي البابوي في 

 

 (الوطن) تواضروس يصل اليابان في زيارة رعوية

سبتمبر المقبل، وتشهد  02وصل تواضروس الثاني، إلى اليابان، في مستهل زيارة رعوية تشمل اليابان وأستراليا، وتستمر حتى 

 افتتاح وتدشين عدد من الكنائس الجديدة.

 

 (الوطن) كنائس األمريكية يزور مصرسبتمبر.. وفد من رؤساء ال 00في ذكرى 

سبتمبر المقبل،  02إلى  9أعلنت الكنيسة اإلنجيلية في مصر، أن وفدا من رؤساء كنائس أمريكا، يزورون مصر خالل الفترة من 

صحفي، إن الوفد سيلتقي خالل الزيارة عددا من القيادات الدينية اإلسالمية وقالت الكنيسة، في بيان ، بدعوة من رئيس الطائفة

والمسيحية والسياسية، كما يشاركون في الندوة التي ينظمها منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات 

 .ور المصري األمريكي"الد -سبتمبر بعنوان: "معا في مواجهة العنف واإلرهاب  00االجتماعية مساء اإلثنين 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1183501
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1183501
http://www.youm7.com/story/2017/8/28/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%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%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/3388967
http://www.youm7.com/story/2017/8/28/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%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%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/3388967
http://www.elwatannews.com/news/details/2460852
http://www.elwatannews.com/news/details/2460852
http://www.elwatannews.com/news/details/2463684
http://www.elwatannews.com/news/details/2463684
http://www.elwatannews.com/news/details/2461044
http://www.elwatannews.com/news/details/2461044
http://www.elwatannews.com/news/details/2460783
http://www.elwatannews.com/news/details/2460783
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 (اليوم السابع) تواضروس لليابانيين: مدارسكم ستغير التعليم بمصر وكنيستنا ال تعرف الجغرافيا

مته، قائًلا: "اليابان لها مشروعات كثيرة جًدا فى وجه تواضروس الشكر للوفد الكنسى فى حفل العشاء الذى أعده الفندق مقر إقا

 الكنيسة ال :وتابع، مصر وكلها مشروعات رائدة وآخرها مشروع المدارس اليابانية ألنها ستغير صورة التعليم فى مصر لألفضل"

 وصلت لهذه البالد تعرف الجغرافيا وسنبحث عن األقباط فى أى مكان فى العالم ونؤسس لهم الكنائس حتى أن الرعاية الكنسية

 واهتم األنبا دانييل أسقف استراليا بتأسيس كنيسة فى اليابان.

 

 أخرى

 (جريدة االهرام) «الجراكن»عودة ظاهرة ..فى البحيرة« الغضب»يفتح باب « العطش»

الشكاوى من انقطاع مياه الشرب فى محافظة البحيرة مازالت مستمرة ومتكررة، حيث تعانى عشرات القرى من صعوبة وصول 

وشراء المياه، و أثار غضب بعض األهالى الذين طالبوا المسئولين بحل األزمة « الجراكن»مر الذى أدى الى عودة ظاهرة المياه، األ

 إلنقاذهم من العطش فى هذا التوقيت من الصيف.

 

 (اليوم السابع) انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة بسبب كسر فى خط رئيسى

النرجس فيالت -مركز المدينة - 7و  2أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى عن انقطاع المياه عن عدة مناطق وهى "القطاع 

الجامعة -االيقونة  -القرنفل  -تمر حنة  -اللوتس   -المستثمرين الشمالية -المستثمرين الجنوبية -النرجس عمارات -

 مم الخارج من رافع سامى سعد.0211يكية" بسبب كسر مفاجىء بخط المياه قطر االمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2017/8/26/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%83%D9%85-%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81/3386683
http://www.youm7.com/story/2017/8/26/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%83%D9%85-%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81/3386683
http://www.ahram.org.eg/News/202371/29/610758/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%B4%C2%BB-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B6%D8%A8%C2%BB-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202371/29/610758/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%B4%C2%BB-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B6%D8%A8%C2%BB-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/8/28/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%AE%D8%B7/3388961
http://www.youm7.com/story/2017/8/28/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%AE%D8%B7/3388961
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني المصري

 

 (مدي مصر) . روايات مختلفة وصمت رسمي.. «كتائب حلوان»الهروب الثاني في 

من سيارة ترحيالت « كتائب حلوان»إن النيابة العامة بدأت تحقيقاتها في واقعة هروب متهمين في قضية  «هرامألا»قال موقع 

كانت تنقلهم من مقر محاكمتهم في مقر أكاديمية الشرطة، إلى محبسهم في مجمع سجون طرة، وهي الواقعة التي تأتي بعد 

 ق في اتهامها بتسهيل هروب أحد المتهمين في القضية نفسها منذ عام كامل.أميني شرطة على ذمة التحقي بسأسبوع من ح

نقًلا عن شهود عيان إن عدًدا من المتهمين في القضية تمكنوا من الهرب أثناء « مدى مصر»كان المحامي خالد المصري قد قال لـ 

 ترحيلهم، فيما أصيب أخرون.

هجوًما مسلًحا على سيارة ترحيالت »تنظيمات الجماعات المسلحة، إن ، المحسوبة على «Qaaf –ق »ففي حين قالت صفحة 

 .«أسفر عن تحرير عدد من المعتقلين بقضية كتائب حلوان

القبض على  منألعن مصادر أمنية لم يسمها أن ستة متهمين تمكنوا من الهرب، قبل أن يلقي أفراد ا« اليوم السابع»نقل موقع 

مين بطلق ناري، فيما تمكن اثنان أخرين من الهرب، وبحسب مصدر اليوم السابع، تمكن أربعة منهم، بعد إصابة أحد المته

 حال مرورها على الطريق الدائري باتجاه طريق األوتوستراد. التالهاربون من كسر قفل باب سيارة الترحي

 

 (البديل) ”ترحيالت طرة“تداول صورة سجين مصاب بطلق ناري في واقعة 

تداول مستخدمو مواقع التواصل االجتماعي، صورة زعموا أنها تخص أحد المتهمين المصابين بطلق ناري بالقدم عقب إحباط 

سجناء من مقر جلسة محاكمتهم إلى  9محاولة هروبه من سيارة ترحيالت بطريق األوتوستراد، وكانت سيارة ترحيالت طرة تقل 

ية لنيابة المعادي الجزئية، برئاسة المستشار أحمد مجدي، أن أحد السجناء حاول وكشفت المعاينة األول .سجن طرة بالمعادي

سرقة طبنجة ضابط الترحيالت، فخرجت طلقة أصابت الضابط في كتفه، فأطلق أمين شرطة النار على قدم المتهم فأصابه، 

وُكلف قطاع األمن الوطني بعمل  .جواستغل سجينان حالة الهرج، وتمكنا من الهرب، تم نقل المصابين إلى المستشفى للعال

 .التحريات الالزمة حول الحادث، وسرعة ضبط الهاربين

 

 )اليوم السابع( من عناصر اإلخوان المطلوبين فى أحداث سوهاج 2الكويت تسلم اإلنتربول المصرى 

، بعدما نجحت مجهودات اإلنتربول لمنتمية لجماعة اإلخوانسلمت السلطات الكويتية اإلنتربول المصرى اثنين من العناصر ا

وقال مصدر أمنى  المصرى بقطاع األمن العام، فى استرداد المتهمين بعد مالحقتهما خارج البالد ضمن العناصر المطلوبة.

السابع"، أن المتهمين هما أحمد عبد الموجود خضيرى محمد، وعلى حمودة حسن عبد العال، وهما مطلوبان فى القضية  لـ"ليوم

سنوات بتهمة القتل العمد واالنضمام  01جنايات ثانى سوهاج، وصادر ضدهما حكم بالسجن المشدد  2107لسنة  7912رقم 

 عنف واستعراض القوة وإحراز أسلحة بدون ترخيص.لجماعة أسست على خالف أحكام القانون والتلويح بال

 

https://www.madamasr.com/ar/2017/08/27/news/u/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA/
https://www.madamasr.com/ar/2017/08/27/news/u/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA/
https://elbadil.com/latest_news/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9/
https://elbadil.com/latest_news/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9/
http://www.youm7.com/story/2017/8/27/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-2-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89/3387365
http://www.youm7.com/story/2017/8/27/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-2-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89/3387365
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 (مدي مصر) ضده« الداخلية»تستدعي عضو مجلس نقابة الصحفيين للتحقيق معه في بالغ « النيابة»

استدعت نيابة شبين القناطر عضو مجلس نقابة الصحفيين عمرو بدر للتحقيق معه غًدا، األحد، في بالغ ُقدَّم ضده من ِقبل 

بوابة »وقال إن البالغ يتعلق بعدد من التقارير الصحفية كانت قد ُنشرت على موقع  بدر.وزارة الداخلية، وذلك حسبما أكد 

وقائع تعذيب »اف أن التقارير، المنشورة خالل شهري مارس وأبريل من العام الماضي، تناولت ، الذي يرأس بدر تحريره. وأض«يناير

 .«نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وزعزعة االستقرار»، في حين يوجه البالغ لبدر تهمة «واختفاء قسري

 

 (العربي الجديد) ل الطبيوفاة عضو مكتب إرشاد "اإلخوان المسلمين" بسجن بني سويف بسبب اإلهما

توفي عضو مكتب اإلرشاد في "جماعة اإلخوان المسلمين" بمصر، المهندس عبد العظيم الشرقاوي، في مستشفى سجن بني 

 سويف العمومي، نتيجة اإلهمال الطبي.

 

 (المصري اليوم) اإلسكندرية لتورطها في قضايا فسادتفاصيل القبض على نائبة محافظ 

 المحافظة، عام ديوان داخل اإلسكندرية، محافظ نائبة الخولي، سعاد على القبض األحد، اليوم ظهر، اإلدارية الرقابة هيئة ألقت

وأكدت التحريات تقاضيها مبالغ مالية  .والتربح العام بالمال واإلضرار الرشوة تشمل فساد وقائع عدة في تورطها من التأكد عقب

وعطايا مادية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال األعمال مقابل استغالل سلطاتها، واإلخالل 

الصادرة لمباٍن أقيمت دون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة بواجبات الوظيفة، وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات اإلزالة 

 ماليين جنيه. 01للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام بحوالي 

 

 (اليوم السابع) أيام فى اتهامهما بضرب لواء سابق بالتجمع األول 7حبس إبراهيم سليمان وزوجته 

أيام على ذمة التحقيق عقب القبض  7" أ دينا. ش.أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس رجل األعمال إبراهيم سليمان، وزوجته "

 عليهما بتهمة االعتداء على لواء سابق وزوجته، فى منطقة التجمع األول.

 

 (الوطن) القضاء اإلداري يفصل في قضية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرصاليوم 

في الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسري، وكيل وزارة الخارجية األسبق، إللغاء قرار  اليومتفصل محكمة القضاء اإلداري، 

 الحكومة بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية االقتصادية التي وقعتها مصر مع قبرص.

 

 (العربي الجديد) معتقاًل بأحداث "جامع الفتح" 797مصر: محكمة تبت بدعوى 

 797، اليوم االثنين، حكمها في القضية المعروفة إعالميا بأحداث "مسجد الفتح"، المتهم فيها صدر محكمة جنايات القاهرةت  

 واإلتالف".معتقاًل من رافضي االنقالب العسكري، بتهم "التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب 

 

 

 

https://www.madamasr.com/ar/2017/08/26/news/u/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81/
https://www.madamasr.com/ar/2017/08/26/news/u/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81/
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/8/26/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/8/26/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1183222
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1183222
http://www.youm7.com/story/2017/8/27/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%AA%D9%87-4-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1/3388794
http://www.youm7.com/story/2017/8/27/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%AA%D9%87-4-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1/3388794
http://www.elwatannews.com/news/details/2466081
http://www.elwatannews.com/news/details/2466081
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/8/27/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-494-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/8/27/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-494-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD
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 (الشروق) ضبط هارب رابع من سجن الوقف بقنا بعد ضبطه وسط القصب

محمود، أثناء اختبائه وسط زراعات القصب ، من ضبط هارب رابع من سجن الوقف، ويدعى أبو المجد حنفى تمكنت مباحث قنا

وتكثف  .مساجين األسبوع قبل الماضى، بعدما خلعوا شباك غرفة السجن، وهربوا إلى الزراعات 5بمركز دشنا، فى واقعة هروب 

هاربين  7األجهزة األمنية بمحافظة قنا، من جهودها لسرعة ضبط المتهم األخير ناجح عيسى، بعدما نجح فريق البحث فى ضبط 

 .ع والمراشدة بمركزى دشنا والوقفأثناء اختبائهم فى قرى أبو منا

 

 (الشروق) «حسم»حبس متهمين جديدين على ذمة القضية الثانية لحركة 

حصر  2102لسنة  721الثانية رقم « حركة حسم»يوًما على ذمة قضية  05من الدولة العليا حبس متهمين جديدين قررت نيابة أ

 بينهم أعضاء من محافظتى الجيزة والشرقية. 25أمن دولة عليا، ليصل عدد المتهمين فى القضية إلى 

 

 (الشروق) التصريح بدفن جثث مستشار وزوجته وطفليه بعد تفحمهم فى انقالب سيارة

بمحافظة المنيا، لمعاينة سيارة مستشار إثر انقالبها وتفحمها، ما تسبب فى  ملويانتقل فريق من النيابة العامة فى مركز 

 بدفنها. ، كما تقرر تسليم الجثث لذويها والتصريحملويطريق الجيش فى  وفاته وزوجته وطفليه، على

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27082017&id=22835e10-356f-45cc-b513-fa2432624865
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27082017&id=22835e10-356f-45cc-b513-fa2432624865
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27082017&id=c8c9ddb2-e2bc-4048-9095-fcf44649dc14
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27082017&id=c8c9ddb2-e2bc-4048-9095-fcf44649dc14
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27082017&id=348d1397-6584-4afe-ba5d-fb3cbee651d1
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27082017&id=348d1397-6584-4afe-ba5d-fb3cbee651d1
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 لسادساالمحور 

 تطورات المشهد العسكري

 

 )مصرالعربية( فوربس: األسلحة الروسية أكثر جاذبية لمصر من األمريكية لهذا السبب

"فوربس" األمريكية مقاال يسلط  "منطقة تجارية حرة في سياق نمو العالقات المصرية الروسية".. تحت هذا العنوان نشرت مجلة

 ن العسكري مع موسكو مسألةالتعاووذكرت الصحيفة في تقريرها " قتصادية والعسكرية بين البلدين،الضوء على العالقات اال

 .هامة بالنسبة للقاهرة، فالصفقات العسكرية األمريكية ال تسمح بالمبيعات الثانوية، فما تشتريه مصر يجب أن يبقى فيها

في صفقات الكرملين ال توجد مثل هذه القيود، وفي رأسمالية مصر القائمة على المحسوبية فإن صفقات السالح مع روسيا ولكن 

بعض األسلحة الروسية مناسبة أكثر الحتياجات مصر مقارنة باألمريكية. ومن منظور مصري فإن  يمكن أن تبدو أكثر جاذبية.

 ".ر سهولة من الطائرات األمريكيةكثأ 29الحفاظ على المقاتالت الروسية ميج 

 

 )الشروق( الملك سلمانلسعودية تلبية لدعوة بعثة حج القوات المسلحة تغادر إلى ا

غادرت بعثة الحج التابعة للقوات المسلحة، إلى األراضي المقدسة ألداء فريضة الحج لهذا العام، والتي تضم العديد من ضباط 

وحرص سفير المملكة العربية السعودية وضباط الصف والمتقاعدين وأسرهم وعدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، 

وديع الحجاج بمطار القاهرة الدولي، مؤكًدا حرص بالده على تسهيل إجراءات الوصول بالقاهرة السفير أحمد قطان، على ت

 مصر.والمناسك ألسر الشهداء والمصابين حتى العودة إلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A9/1457726-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B3--%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%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%A9/1457726-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B3--%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27082017&id=9d62e071-555b-49d7-b453-165517ea1296
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27082017&id=9d62e071-555b-49d7-b453-165517ea1296
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 سابعالمحور ال

 د السيناويتطورات المشه

 

 )العربي الجديد( الجيش المصري يشّن أوسع هجوم على رفح منذ سنوات

يتواصل هجوم الجيش المصري على مناطق غرب مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، منذ نحو أسبوع، فيما تؤكد مصادر قبلية 

خالل أن هجوم رفح الحالي هو األوسع منذ سنوات. وتوضح المصادر أن الجيش دفع بتعزيزات غير مسبوقة لمناطق غرب رفح 

وتسبب  األسبوعين الماضيين، تمهيدًا لهذا الهجوم الواسع، والذي طاول مناطق المقاطعة والمهدية ونجع شيبانة وأبو حلو.

الهجوم بحركة نزوح كبيرة من المناطق سابقة الذكر، إذ توّجهت عشرات األسر نحو مناطق العريش وبئر العبد واإلسماعيلية، على 

من مناطق االستهداف بسبب قصف الجيش. وقد سّجلت حاالت عديدة ألسر اضطرت إلى المغادرة من الرغم من صعوبة االنتقال 

وتؤكد المصادر أن اشتباكات عنيفة وقعت بين مسلحي تنظيم "والية سيناء"  دون أن تتمكن من نقل األمتعة الخاصة بأفرادها.

بشرية ومادية في صفوف الطرفين. وعلى إثر ذلك، وقوات الجيش المصري التي هاجمت مناطق غرب رفح، ما تسبب بخسائر 

استدعى الجيش الطيران الحربي لقصف المناطق المستهدفة في هجومه الجديد، كذلك استعان بالقصف المدفعي على مدار 

 ساعات النهار، ما جعل من المنطقة أرضًا محروقة، وفق المصادر.

https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/8/27/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D9%86-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-1
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