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 األولالمحور 

 تطورات السياسة الخارجية

 

 )مصرالعربية( بعد حجب المساعدات األمريكية.. نص رسالة جون ماكين لترامب

ونالد متحدة دبعث  السيناتور  جون ماكين رئيس لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ األمريكي برسالة إلى رئيس الواليات ال

الرسالة التي جاءت على الموقع الرسمي لجون ماكين  تحمل عنوان  .ترامب تعليًقا على قرار إدارته حجب مساعدات عن مصر

"رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ يحث الرئيس دونالد ترامب على مواصلة الضغط على مصر على خلفية انتهاكات 

 حقوق اإلنسان".

 

 )اليوم السابع( زيارتى لمصر ساهمت فى تفكيك أزمة غزة ومستعدون لحل اللجنة اإلداريةرئيس حماس: 

السابقة، وأحدثت  قال يحيي السنوار، رئيس حركة حماس فى قطاع غزة، إن زيارته للقاهرة مؤخرا ساهمت فى تفكيك األزمات

، عن وجود قنوات اتصال يومية وار، بحسب وسائل إعالم فلسطينيةوكشف السن انفراجة فى طبيعة العالقة بين الجانبين.

مع مصر لحل األزمات فى قطاع غزة، موضحا أن األمور تسير نحو االنفراجة عقب وعود الدولة المصرية بفتح معبر رفح لألفراد 

 والبضائع بعد ترميمه، لكن وفق األوضاع األمنية فى سيناء.

 

 )العربي الجديد( ء: أكبر من تهديد إرهابيدراسة إسرائيلية تقرأ حرب سينا

دعت دراسة إسرائيلية نظام السيسي، إلى تغيير االستراتيجية التي يتبعها في مواجهة الجماعات السلفية الجهادية العاملة في 

عن "مركز أبحاث األمن القومي" اإلسرائيلي، النظام المصري على إعادة تعريف المواجهة الدائرة سيناء. وحثت الدراسة، الصادرة 

حاليًا في سيناء، مشددة على أن هذه المواجهة عبارة عن "تمرد" يحظى بدعم شبكات جماهيرية وليست مجرد تهديد إرهابي 

 .محدود

 

 )العربي الجديد( حالوةالسيسي يعد رئيس وزراء أيرلندا بـ"تسوية" ملف المعتقل 

تلقى السيسى، اتصاًلا هاتفًيا من رئيس الوزراء األيرلندي الجديد ليو فاردكار، بشأن الشاب األيرلندي الجنسية من أصل مصري 

 .2103سنوات في أحداث مسجد الفتح بعد انقالب  3ف بـ"فتى دبلن"، الذي تم القبض عليه منذ أكثر من إبراهيم حالوة، المعرو
وأكد بيان الرئاسة أن االتصال تناول "الموضوع الخاص بأحد المواطنين األيرلنديين من أصل مصري الذي تتم محاكمته التهامه 

 في إحدى القضايا".

 

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%A9/1457915-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9--%D9%86%D8%B5-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1457915-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9--%D9%86%D8%B5-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8
http://www.youm7.com/story/2017/8/28/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%83-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86/3389897
http://www.youm7.com/story/2017/8/28/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%83-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86/3389897
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/8/28/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A3-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/8/28/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A3-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/8/28/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%80-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/8/28/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%80-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A9
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 )اليوم السابع( األسبوع المقبلالسيسي يزور الصين وفيتنام 

للصين تأتي تلبيًة لدعوة الرئيس الصيني لمشاركة مصر فى  سيسي األسبوع المقبلفير عالء يوسف، أن زيارة  الذكر الس

في عضويته الصين، وروسيا، والهند، والبرازيل، وجنوب  االجتماعات التى تستضيفها بالده لقمة دول تجمع "بريكس" الذى يضم

 تريليون دوالر. 4من إجمالى الناتج العالمى، واحتياطى نقدى يفوق  %22إفريقيا، حيث تسهم تلك الدول مجتمعة بحوالى 

 

 )بوابة األهرام( "شكري" يسلم رئيس بيالروسيا رسالة من السيسي

في إطار زيارته الحالية للعاصمة البيالروسية مينسك، التقى وزير الخارجية سامح شكري بالرئيس البيالروسي ألكسندر لوكاشينكو 

ن وزير الخارجية نقل للرئيس البيالروسي تحيات السيسي، وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأ

ن غير مسبوقة متعكس الرغبة المصرية في تطوير العالقات الثنائية والوصول بها إلى مستويات  السيسيكما سلمه رسالة من 

صل ات التى تم التوأعلن رئيس بيالروسيا ألكسندر لوكاشينكو، أن بالده ستفى بجميع االتفاقومن جانبة  .التعاون والتنسيق

إليها مع مصر، وذلك خالل اجتماعه مع وزير الخارجية سامح شكرى فى العاصمة البيالروسية مينسك، كما وجه رسالة إلى السيسى 

 لزيارة بيالروسيا فى أى وقت مناسب له.

 

 )بوابة األهرام( وزير الخارجية يغادر مينسك متوجًها إلى بوخارست

يوم اإلثنين، بيالروسيا متوجهًا إلى بوخارست فى إطار الجولة األوروبية التي يقوم بها وزير الخارجية سامح شكري مساء  غادر

السيسي إلى كالوس يوهانيس رئيس رومانيا، تؤكد على  ومن المقرر أن يقوم الوزير شكري خالل الزيارة بتسليم رسالة من حالًيا.

عامًا على إقامة العالقات  001اهتمام مصر بتعزيز وتطوير عالقاتها الثنائية مع رومانيا، خاصة بعد أن احتفل البلدان بمرور 

 .2102الدبلوماسية بينهما خالل عام 

 

 )الشروق( عالقات مصر الخارجية الجولة األوروبية تأتي في إطار التنوع والتوازن في«: شكري»

 قاتقال سامح شكري، وزير الخارجية، إن جولته األوروبية تأتي في إطار التنوع والتوازن في عالقات مصر الخارجية، وتعزيز العال

مع شركاء مصر التقليديين، وخلق أطر جديدة للتعاون، وفتح مجاالت تعود بالفائدة على كلٍ من مصر وهذه المجموعة من الدول، 

 المقرر زيارتها.

 

 األهرام()بوابة  األلمانية حول الهجرة -المصرية  الخارجية: توافق الرؤى

أغسطس، على ورقة للتعاون الثنائي في مجال الهجرة، بحضور وزيري خارجية البلدين، صرح  ٧٢اتصاال بتوقيع مصر وألمانيا يوم 

المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن هذه الورقة تتسق تماما مع الرؤية المصرية الشاملة، للتعامل 

 ة غير الشرعية، وتعكس عناصر التوافق بين مصر وألمانيا في هذا الشأن.مع ظاهرة الهجر

http://www.youm7.com/story/2017/8/28/%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%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84/3389680
http://www.youm7.com/story/2017/8/28/%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%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84/3389680
http://gate.ahram.org.eg/News/1573450.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1573450.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1573930.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1573930.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28082017&id=5c9c1956-0ff0-4e12-8714-fe19e60a7663
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28082017&id=5c9c1956-0ff0-4e12-8714-fe19e60a7663
http://gate.ahram.org.eg/News/1573956.aspx
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 )بوابة األهرام( شكرى: "الرباعى العربي" متمسك بمطالبة قطر بتصحيح مسارها الداعم لإلرهاب

لعربى وغيرها من الدول الداعية لمكافحة اإلرهاب، تتمسك بمطالبة إمارة قطر قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن دول الرباعى ا

جاء ذلك خالل مؤتمر صحفى مشترك، بين وزير الخارجية سامح شكرى، ونظيره  ونظامها الحاكم بتصحيح مسارها الداعم لإلرهاب.

 .فالديمير مكاى، بالعاصمة مينسك البيالروسى

 

 )اليوم السابع( فى سوريا بـ"المفاوضات"سامح شكرى: مصر تدعم حل الصراع 

أعلن وزير الخارجية سامح شكرى، أن القاهرة تدعم حسم الوضع فى سوريا من خالل المفاوضات وتدعم عملية جنيف، لحل 

األنباء الروسية "نوفستى" خالل زيارته للعاصمة البيالروسية مينسك،  وقال شكرى، وفقا لوكالة .2100الصراع الذى بدأ منذ عام 

إن مصر تروج لفكرة أنه ال يمكن أن يكون هناك حال عسكريا الستعادة االستقرار فى المنطقة، وهذا يمكن أن يحدث من خالل 

يع القنوات، بما فى ذلك الحكومة وأشار إلى أن مصر تدعم استمرار الحوار على جم الحوار والمفاوضات والعملية السياسية.

 السورية، التى تجرى محادثات تحت رعاية ممثلى األمم المتحدة وتلتزم بعملية جنيف.

 

الخارجية ُتطالب الحاصلين على "تأشيرات شنجن" االلتزام بالدخول إلى االتحاد األوروبي من الدولة المانحة 

 )بوابة األهرام( للتأشيرة

بأن وزارة الخارجية تطالب بالمواطنين  صرح السفير خالد رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمواطنين في الخارج، 

ورة اإلطالع على القواعد الخاصة بمنطقة الشنجن، المصريين المتوجهين إلى إحدى الدول األوروبية المطبقة لنظام الشنجن، ضر

 والتأكد من أن منفذ الدخول لالتحاد األوروبي هو الدولة التي أصدرت التأشيرة من خالل سفارتها بالقاهرة.

 

 )اليوم السابع( وكالة سبوتنك: بناء محطة طاقة نووية روسية بمصر بداية جديدة للعالقات

قالت وكالة "سبوتنك" على نسختها اإليطالية، إن بناء أول محطة للطاقة النووية الروسية فى مصر بداية جديدة للعالقات بين 

الكهربائية التى ستبنيها روسيا، واعتبرت أن المشروع البلدين، وكانت مصر أكدت البدء فى تنفيذ أول محطة نووية لتوليد الطاقة 

 يمثل رمزا جديدا للصداقة والتعاون بين البلدين.

 

 )المصري اليوم( ألمانيا: مركز إلعادة االندماج فى مصر لمواجهة الهجرة غير الشرعية

أنها توصلت التفاق مع مصر لوقف تدفق المهاجرين عبر أراضيها فى إطار مساعى برلين لصد موجات من المهاجرين أعلنت ألمانيا 

« زرويتر»ونقلت وكالة  التى أجَّجت التوترات السياسية فى الداخل، وتعرَّضت على إثرها المستشارة أنجيال ميركل النتقادات.

ة شتيفن زايبرت، االثنين، قوله إنه تم توقيع اتفاق سياسى مع مصر ينص على لألنباء، عن المتحدث باسم الحكومة األلماني

سلسلة من اإلجراءات بشأن وقف الهجرة عقب مفاوضات استمرت شهورًا، موضحًا أن من بين هذه اإلجراءات تعزيز التعاون 

 االقتصادى وتقديم مساعدات لقطاع التعليم المصرى لمكافحة أسباب اللجوء.

http://gate.ahram.org.eg/News/1573543.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1573543.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/8/28/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA/3389918
http://www.youm7.com/story/2017/8/28/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA/3389918
http://gate.ahram.org.eg/News/1573815.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1573815.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/8/28/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%83-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9/3389031
http://www.youm7.com/story/2017/8/28/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%83-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9/3389031
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1183893
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1183893
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 ألهرام()بوابة ا يلتقي وزير التجارة ومكافحة االحتكار البيالروسي لتعزيز العالقات والمصالح المشتركة"شكري" 

حدث أبو زيد، المتالتقي وزير الخارجية سامح شكري بوزير التجارة ومكافحة االحتكار البيالروسي فالديمير وصرح المستشار أحمد 

صادي بشقيه الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تركز على سبل تعزيز العالقات بين مصر وبيالروسيا في المجال االقت

 .التجاري واالستثماري

 

 )الشروق( وزير الخارجية: ناقشنا مع بيالروسيا إقامة منطقة تجارة حرة مع االتحاد األوراسي

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه ناقش مع وزيري الخارجية والتجارة البيالروسيين، أهمية تقوية العالقات التجارية بين 

 ، في مؤتمر صحفي مشترك«شكري»وأضاف  مناقشتها مراًرا في الفترة الماضية.مصر وبيالورسيا وتعزيز فرص التعاون التي تم 

مع نظيره البيالروسي، فالديمير ماكبي، االثنين، أنه ناقش مع الجانب البيالروسي إقامة منطقة للتجارة الحرة بين مصر ودول 

 كال من مصر وبيالروسيا وجميع دول االتحاد.االتحاد األوراسي، مشيًرا إلى أهمية إقامة هذه المنطقة وعودتها بالنفع على 

 

 )مصرالعربية( دولة بحوض النيل 00خبير عالمي يحذر 

دولة بحوض النيل الوصول إلى اتفاق نهري بشكل عاجل؟"عنوان مقال بموقع كونفرسيشن األسترالي للخبير  00"لماذا ينبغي على 

لي خبير شؤون المياه الدولية بجامعة "بريتيش كولومبيا".يأتي ذلك تزامنا مع فعاليات األسبوع الدولي العالمي ريتشارد كايل بيس

وحذر  ،  ويستضيفه معهد ستوكهولم الدولي للمياه. 2102سبتمبر  0أغسطس حتى  22للمياه المقام بالسويد في الفترة من 

ال سيما سد النهضة بإثيوبيا،  والزيادة السكانية والمشروعات الخبير خالل مقاله من تداعيات التغير المناخي والسدود، 

الكهرومائية على مستقبل المياه في حوض النيل مطالبا الدول المعنية بضرورة التوصل إلى اتفاق شامل، وإال ستواجه عواقب 

 وخيمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1573542.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28082017&id=e03aa678-c1da-421d-9179-fff76963e741
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28082017&id=e03aa678-c1da-421d-9179-fff76963e741
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%A9/1457919-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-11-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
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%A9/1457919-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-11-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
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 الثانيالمحور 

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 

 (البديل) لخطورتها على األمن القومي« األطفالطائرات »قانون بحظر 

أثار قرار لجنة الدفاع واألمن القومي بالبرلمان بالموافقة على قانون تنظيم استخدام الطائرات الُمسّيرة السلكًيا واستيرادها 

وتداولها واالتجار بها، والمقرر مناقشته بالجلسة العامة في بداية دور االنعقاد الثالث، استياء عدد من السياسيين باعتباره 

تمرارا لنهج البرلمان في التصدي لموضوعات ثانوية وهامشية واالبتعاد عن قضايا المواطن وهمومه الحياتية، ويتضمن اس

مواد يعرف فيها الطائرة أيا كان شكلها أو حجمها طالما يمكن تحمليها بأحمال إضافية وعدم استخدامها إال بتصريح  2القانون 

 من وزارة الدفاع.

 

 (العربي الجديد) ... ومشاورات لتشكيل "جبهة إنقاذ"2102ث إلغاء انتخاباتالنظام المصري يبح

، في ظل 2102يتعلق باالنتخابات الرئاسية المفترض إجراؤها في  فيمايبدو أن النظام المصري بدأ يتجه نحو حسم خياراته 

تسريبات صحافية عن مشاورات أجراها اللواء عباس كامل، مدير مكتب السيسي، مع رؤساء عدد من األحزاب، طرح خاللها مّد والية 

الجديد" إلى قيادي بارز في حزب  وتحدثت "العربي .2102الرئيس الحالية بتعديل دستوري وبالتالي عدم إجراء االنتخابات في 

نائبًا، فأكد حدوث االجتماع. ولفت القيادي نفسه إلى تأييد الحزب إلجراء تعديل  30الوفد، الذي يملك كتلة برلمانية مكونة من 

 دستوري، من دون أن يحدد تفاصيله، فيما قلل في الوقت ذاته من أهمية القرار األميركي بتجميد المساعدات لمصر.

 

 (مصر العربية) اء يبكون على حال أفضل العب في العالم.. يبيع فاكهة لضيق اليدنشط

تداول رواد موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك" عدة صور مؤسفة لطارق الجزار، المصري الحاصل على جائزة أفضل العب في 

تداولها النشطاء أظهرت "الجزار" وهو يبيع  الصور التي .في الصم والبكم، وهو يبيع خضار وفاكهة في أحد الشوارعالماضية العالم 

 الفاكهة، كذلك تداولوا صوًرا للحظة تكريمه من خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وظهوره مع اإلعالمي معتز الدمرداش.

 

 (بوابة األهرام) السيسي يستعرض مع عدد من المسئولين تحضيرات زيارته إلى الصين األسبوع المقبل

عقد السيسي، اجتماعًا حضره شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والدولة لإلنتاج الحربي، 

وقال  العامة وهيئة قناة السويس.واالستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والنقل، باإلضافة إلى رئيسي المخابرات 

السفير عالء يوسف، الُمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن االجتماع ناقش الموقف التنفيذي لمختلف مشروعات التعاون 

 .الجاري تنفيذها مع الصين، وذلك في إطار التحضير للزيارة القادمة للسيد الرئيس إلى الصين خالل األسبوع المقبل

 

 

 

 

https://elbadil.com/2017/08/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7/
https://elbadil.com/2017/08/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7/
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/8/28/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA2018-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/8/28/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA2018-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0
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%A7/1457918-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D9%85-%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%A7%D8%B1
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%A7/1457918-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D9%85-%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%A7%D8%B1
http://gate.ahram.org.eg/News/1573783.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1573783.aspx
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 (الوطن) يسي يصدر قرارا بإنشاء أكاديمية لتدريب وتأهيل الشبابالس

 ، بإنشاء األكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.2102لسنة  434أصدر السيسي، القرار الجمهوري رقم 

 

 (اليوم السابع) بسبب مسابقة "وظائف الكوسة" بالسكة الحديدرئيس "نقل البرلمان" يهدد الوزير 

جواب ضد هشام عرفات وزير النقل، حال هدد اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصالت بمجلس النواب، بتقديم است

بالـ عدم إيفاء اللجنة بما حدث فى أحد مسابقات الوظائف بهيئة السكة الحديد، والتى أشار"طعيمة" إلى أنها شهدت ما وصفه 

 كوسة"، فضاًل عن غياب الشفافية، معتبرًا ذلك أحد أسباب فشل وزارة النقل.“

 

 (الشروق) «اآلثار»عدد من المشروعات التي تنفذها رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة 

وزارة اآلثار بتنفيذها، عقد رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تقوم 

 بحضور وزراء اإلستثمار والتعاون الدولي والمالية واآلثار والتخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري.

 

 (الشروق) تقرر تعيينات مؤقتة لمجالس إدارات الصحف القومية« الوطنية للصحافة»

عقب اجتماعها بشأن تعيينات مؤقتة ألعضاء مجالس اإلدارة للمؤسسات الصحفية  رت الهيئة الوطنية للصحافة قراراأصد

ؤسسات يعين بصفة مؤقتة كل من السادة األساتذة اآلتية أسماؤهم أعضاء بمجالس اإلدارة للموجاء في نص القرار  القومية.

 ، وكان من ضمن األعضاء المعينين بجريدة االهرام احمد موسي.الستكمال المدة المتبقية للعضويةالصحفية القومية وذلك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/2466804
http://www.elwatannews.com/news/details/2466804
http://www.youm7.com/story/2017/8/29/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9/3389276
http://www.youm7.com/story/2017/8/29/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9/3389276
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28082017&id=8c81355c-d018-4f40-a403-15e1271d8aa1
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28082017&id=8c81355c-d018-4f40-a403-15e1271d8aa1
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28082017&id=45ab618b-5dd8-4de8-84e1-75fcae96a36a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28082017&id=45ab618b-5dd8-4de8-84e1-75fcae96a36a
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 المحور الثالث

 اإلقتصاديتطورات المشهد 

 

 (مدى مصر) اتفاق مصري إسرائيلي: تخفيض غرامة التحكيم مقابل استيراد الغاز وترسيم الحدود البحرية

توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مبدئي مع نظيرتها اإلسرائيلية على حل ألزمة قضية التحكيم الدولي بينهما المتعلقة 

مصادر مصرية على علم وأكدت أربعة ، مليار دوالر، بسبب وقف تصدير الغاز لتل أبيب 0.22بتغريم قطاع البترول المصري نحو 

على « بشكل مبدئي»أن الحكومة اإلسرائيلية وافقت « مدى مصر»وثيق بتطورات المفاوضات ومن بينها مصادر حكومية لـ

تخفيض قيمة الغرامة، مقابل أن تسمح مصر للقطاع الخاص باستيراد الغاز من إسرائيل، باإلضافة إلى فتح باب التفاوض حول 

 بين البلدين.ترسيم الحدود البحرية 

 

 (بوابة االهرام) جنيًها 04مستوردون: انخفاض أسعار السلع يتطلب تراجع الدوالر الجمركي إلى 

جنيًها على األقل،  04قال مستوردون إن المواطنين لن يشعروا بانخفاض أسعار السلع، إال بعد وصول الدوالر الجمركي إلى مستوى 

ن وزير وكا، مطالبين بتقسيم الدوالر الجمركي إلى شرائح، بحيث تكون القيمة األقل للسلع الغذائية واألدوية والمواد البترولية

جنيه، لمدة  02.21جنيًها بداًل من  02المالية عمرو الجارحي، قد أعلن في تصريحات صحفية، تخفيض سعر الدوالر الجمركي إلى 

 بدًءا من أول سبتمبر المقبل. شهر

 

 (الوطن) مليون روسي "مبقوش ييجوا خالص" 3.1وزير السياحة عن تدهور القطاع: 

منقطة الشرق األوسط على قال يحيى راشد وزير السياحة، إن مصر في مقدمة الدول التي تكافح اإلرهاب، ما يقوي مركزها داخل 

كل النواحي منها الناحية السياحية، موضًحا أن مصر تسير في خطوات سليمة من أجل استعادت عافيتها من جديد وتطوير 

 .مليون سائح روسي "مبقوش بييجوا " 3.1وأضاف راشد، أن مصر كان يأتي إليها أكثر من ، المنظومة السياحية

 

 (الوطن) أشهر 2نة ألدنى مستوى في تراجع العائد على سندات الخزا

 ،(2102أشهر )منذ فبراير  2أظهرت بيانات وزارة المالية تراجع العائد على سندات الخزانة خالل عطاءات، اليوم، ألدنى مستوى في 

، مرة 4.4وتمت تغطيته  %02.24سنوات تراجع إلى  1متوسط عائد السندات ألجل وأوضحت الوزارة عبر موقعها اإللكتروني أن 

 مرة. 2.2وتمت تغطيته  %02.21سنوات انخفض إلى  01وأضافت الوزارة أن متوسط العائد على السندات أجل 

 

 (الوطن) خالل الربع الثاني %12انخفاض أرباح "أكرو مصر" 

، تراجع أرباحها بنسبة 2102أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة أكرو مصر للشدات والسقاالت المعدنية، خالل الربع الثاني من 

لبورصة، اليوم اإلثنين، أنها حققت أرباًحا بلغت وأوضحت الشركة في بيان ل، على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع اإليرادات 12.2%

 .2102مليون جنيه بالفترة المماثلة من  21.9، مقابل أرباح بلغت 2102مليون جنيه خالل الثالثة أشهر المنتهية في يونيو  00.09

https://www.madamasr.com/ar/2017/08/28/feature/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83/
https://www.madamasr.com/ar/2017/08/28/feature/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83/
http://gate.ahram.org.eg/News/1573893.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1573893.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/2469924
http://www.elwatannews.com/news/details/2469924
http://www.elwatannews.com/news/details/2468682
http://www.elwatannews.com/news/details/2468682
http://www.elwatannews.com/news/details/2467035
http://www.elwatannews.com/news/details/2467035


 

 

2102أغسطس  92  مرصد اإلعالم المصري       8   

 

 (المصري اليوم) مليون دوالر بالمنطقة الحرة بالسويس 02مشروعات بـ 2الموافقة على إقامة 

عقد مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالسويس، جلسته برئاسة اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، اليوم اإلثنين، 

من  2المجلس على إقامة  وقد وافق، بحضور عادل هاشم الغول رئيس اإلدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بالسويس الجديد

متر  2311مليون دوالر على مساحة  02المشروعات الجديدة بالمنطقة الحرة العامة بالسويس بإجمالي تكاليف استثمارية قدرها 

 فرصة عمل للشباب. 202مربع بالمنطقة الحرة العامة بعتاقة وتوفر عدد 

 

 (المصري اليوم) توقعات بتأجيل طرح شركات الحكومة بالبورصة

 3سيطرت موجة انخفاض التداوالت على التعامالت فى البورصة منذ عدة أسابيع، وسجلت قيمة التداول خالل األسبوع الماضى 

الدمغة، التى تسببت فى تقليص عدد مليارات جنيه، وأرجع محللون هذا االنخفاض إلى تراجع ثقل األسهم القيادية، وضريبة 

 نتيجة ارتفاع تكلفة التداول على المستثمرين. %11عمليات التداول بنفس الجلسة بنحو 

 

 (العربي الجديد) مصر تفرض ضرائب جديدة على اإلنترنت

كشف مصدر في مصلحة الضرائب المصرية لـ "العربي الجديد"، عن اجتماعات بين المصلحة ومسؤولي شركات االتصاالت التي 

خدمات اإلنترنت األرضي في البالد، تمهيدا لبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة واحتسابها على سعر الخدمة المقدمة تقدم 

 للعمالء اعتبارا من السابع من سبتمبر المقبل، ما يكلف ماليين المستخدمين أعباء مالية جديدة.

 

 (العربي الجديد) مصر تطلب دعم بيالروسيا في مفاوضات "التجارة الحرة"

جاء ذلك، خالل لقاء وزير ، ، بيالروسيا إلى دعمها في مفاوضات إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر واالتحاد األوراسيدعت القاهرة

أيام، بدأت األحد بألمانيا،  3تستغرق الخارجية المصري سامح شكري، برئيس بيالروسيا ألكسندر لوكاشينكو، ضمن جولة أوروبية 

ووفق البيان، فإن شكري أكد على "تطلع مصر لدعم بيالروسيا لمفاوضات إقامة منطقة تجارة ، وتشمل رومانيا، لتعزيز العالقات

 حرة بين مصر واالتحاد األوراسي، ورغبة مصر في تطوير العالقات االقتصادية والتجارية بين البلدين".

 (مصر العربية) موانئ سنغافورة الخطوط المالحية المنسحبة إلى قناة السويس مجددا ؟هل تعيد 

عودة موانئ سنغافورة للعمل في ميناء شرق بورسعيد مرة أخرى خطوة جيدة من جانب وزيرة االستثمار  قال خبراء نقل بحري، إن

ورئيس هيئة قناة السويس، مؤكدين أن موانئ سنغافورة تعتبر قوة اقتصادية بحرية متكاملة وإضافة كبيرة لمصر وخاصة 

 يرة على الموانئ واالقتصاد المصري.لموانئ المنطقة االقتصادية لقناة السويس، وسيكون لها بصمات كب

 (مصر العربية) هل تستطيع الحكومة رفع الحد األدنى لألجور بالقطاع الخاص وتطبيقه ؟

جنيه ولكن  2111وافقتهم على مقترح وزير القوى العاملة بزيادة الحد األدنى لألجور فى القطاع الخاص لـأبدى رجال أعمال م

وأوضح رجال األعمال، أن أبرز هذه الشروط تعديل منظومة العمل ، وضعوا مجموعة من الشروط قبل تنفيذ الزيادة فى المرتبات

تماعية على العمال والضرائب واالتفاق مع العمال على زيادة اإلنتاج بمختلف جوانبها حيث يتم تخفيض نسبة التأمينات االج

جنيه شهريا، بينما ال يوجد قانون يلزم القطاع الخاص  0211ويبلغ الحد األدنى لألجور فى القطاع العام حاليا ، مقابل زيادة األجور

 بوضع حد أدنى لألجور.

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1183798
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1183798
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1183829
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1183829
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/8/29/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/8/29/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/8/28/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/8/28/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1457851-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D8%9F
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1457851-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D8%9F
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1457572-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%9F
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1457572-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%9F
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 المحور الرابع

 تطورات المشهد األمني المصري

 (مدي مصر) «المجتمع المدني»قاضي التحقيق في قضية « تجديد ندب»على حقوقيون يطعنون 

وذلك لوقف وإلغاء قرار رئيس  داريإلأمام القضاء ا« منظمات المجتمع المدني»َطَعَن عدد من الحقوقيين المتهمين في قضية 

محكمة استئناف القاهرة بتجديد َنَدَب قاضي التحقيق في القضية، حسب بيان أصدروه وقد تقدم بالطعن كٍل من بهي الدين 

 عيد، وعايدة سيف الدولة، وعزة سليمان، ومحمد زارع، ومزن حسن، ومصطفى الحسن. مالحسن، وج

 

 (مدي مصر) «األمن الوطني»لـ بعد اقتياده « البوابة»ر واختفاء ُمحر« نحج»إحالة صحفيين للـ

ابة عابدين سبيل الصحفَيْين عالء عسران وخالد األسمر، وذلك بضمان محل إقامتهما. فيما قررت إحالة القضية إلى أخلت ني

 سبتمبر المقبل، حسب المحامي حازم محمد. ٩، وسُتنظر أولى جلساتها في «التصوير بدون ترخيص»محكمة جنح عابدين بتهمة 

، من وسط البلد «فكرة بوست»ن واألسمر، الصحفَيْين تحت التمرين بموقع كان أحد أفراد الشرطة قد ألقى القبض على عسرا

أمس، خبًرا عن إلقاء جهاز « البوابة»وفي سياق متصل، َنَشَر موقع جريدة  أثناء إعدادهما لتقرير مصّور بشارع هدى شعراوي. 

ر خروجه من مقر الجريدة بالدقي مساء األمن الوطني القبض على عبد اهلل رشاد، المحرر بقسم الحوادث بالجريدة، وذلك فو

إلى أن قوة من الشرطة كانت قد توجهت برشاد إلى مقر األمن الوطني في مدينة الشيخ زايد، « البوابة»الخميس الماضي. وأشارت 

 ثم انقطع االتصال معه من وقتها.

 

 (بوابة يناير) آالف جنيًها1بكفالة ” باسم جاير“نيابة اإلسكندرية ُتخلي سبيل 

إداري المنتزه  2102لسنة  2222أصدرت نيابة شرق الكلية باإلسكندرية، منذ قليل، قرار بإخالء سبيل باسم جاير، في القضية رقم 

وترويج شائعات مغلوطة وأخبار كاذبة  االنضمام لجماعة إرهابية،“وكانت التهم الموجهة له  .آالف جنيًها1أول، بكفالة قدرها 

 ”أعمال إرهابية رتكابالإلثارة الرأي العام وقلب نظام الحكم، والترويج بشكل مباشر وغير مباشر 

 

 (بوابة األهرام) مجندين بضمان وظيفتهم في واقعة هروب متهمي " كتائب حلوان " 2ضباط و 2إخالء سبيل 

مجندين من أفراد القوة األمنية  2ضباط و 2أمر المستشار وائل شبل المحامي العام األول لنيابات جنوب القاهرة، بإخالء سبيل 

 بضمان وظيفتهم.المكلفة بالتأمين في واقعة هروب متهمي "كتائب حلوان" من سيارة ترحيالت 

 

 (بوابة األهرام) الحماية المدنية ُتسيطر على حريق محدود داخل حجز قسم شرطة الهرم

إصابات تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق محدود داخل حجز المتهمين بقسم شرطة الهرم، دون وقوع أي 

 بين المحتجزين أو خسائر فى األرواح.

 

https://www.madamasr.com/ar/2017/08/28/news/u/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%B9%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84/
https://www.madamasr.com/ar/2017/08/28/news/u/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%B9%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84/
https://www.madamasr.com/ar/2017/08/28/news/u/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%80%D8%AC%D9%86%D8%AD-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1/
https://www.madamasr.com/ar/2017/08/28/news/u/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%80%D8%AC%D9%86%D8%AD-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1/
http://yanairgate.net/?p=112572
http://yanairgate.net/?p=112572
http://gate.ahram.org.eg/News/1573919.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1573919.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1573850.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1573850.aspx
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 (الوطن) ألف جنيه 11إخالء سبيل المخرج سامح عبد العزيز بكفالة 

جنيه، على ذمة اتهامه بتعاطي ألف  11أخلت محكمة جنح الهرم، سبيل المخرج السينمائي سامح عبد العزيز، بكفالة مالية قدرها 

 مواد مخدرة.

 

 (اليوم السابع) أيام التهامهم بالفساد والرشوة 4آخرين  1حبس نائب محافظ اإلسكندرية و

أيام على ذمة التحقيقات، التهامهم  4آخرين،  1قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس سعاد الخولى نائب محافظ اإلسكندرية و

 رشوة، واإلضرار بالمال العام، والتربح.بالتورط فى عدة وقائع فساد تشمل ال

 

 (الشروق) التحقيق فى وفاة سجين جنائى فى المنيا

 3جن المنيا شديد الحراسة، كان يقضى عقوبة بالسجن لمدة بدأت النيابة العامة بالمنيا، التحقيق فى وفاة سجين جنائى بس

وكلفت النيابة العامة الدكتور هانى إسحق شحاتة مفتش صحة بندر المنيا لتوقيع الكشف الطبى على  أعوام، بتهمة التزوير.

 الجثة وبيان ما بها من إصابات وعما إذا كانت توجد ثمة شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه.

 

 (المصري اليوم) أمين شرطة بتهمة التعدي على مدير األمن ونائبة في المنيا 21استئناف محاكمة اليوم 

ن المنيا، أمين شرطة، من العاملين السابقين بمديرية أم 21الثالثاء، جلسات محاكمة اليوم  تستأنف، محكمة جنايات المنيا

قورة، مدير أمن المنيا األسبق، ونائبه اللواء محمد فائق حكمدار المحافظة، في عام  عبد العزيزالتهامهم بالتعدي على اللواء 

2103. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/2468154
http://www.elwatannews.com/news/details/2468154
http://www.youm7.com/story/2017/8/29/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%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%885-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-4-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF/3388284
http://www.youm7.com/story/2017/8/29/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%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%885-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-4-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF/3388284
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28082017&id=856c4dfc-ab71-42d8-95a3-b30f92606ea3
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28082017&id=856c4dfc-ab71-42d8-95a3-b30f92606ea3
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1183994
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1183994


 

 

2102أغسطس  92  مرصد اإلعالم المصري       11   

 

 لخامساالمحور 

 تطورات المشهد العسكري

 

 )بوابة األهرام( مناورات عسكرية مشتركة بين روسيا ومصر

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وحدات من قوات اإلنزال الجوي الروسية والمصرية ستجري، الشهر الحالي، في األراضي الروسية 

رة، أن المظليين الروس والمصريين سيتدربون ".جاء في بيان للوزا2102-تدريبات عسكرية مشتركة تحت اسم "حماة الصداقة

 على إتقان عمليات اإلنزال الجوي المشترك، والقيام بالمناورة في منطقة تنفيذ المهمة، إضافة إلى االستيالء على منطقة جبلية.
دفاع ن الدولي لوزارة الوأضاف البيان، أن التدريبات الروسية المصرية ستجري في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا، وفقا لخطة التعاو

 الروسية.

 

 )الشروق( القوات المسلحة تكرم المتفوقين دراسًيا من أبناء العسكريين

الطلبة المتفوقين فى مختلف الشهادات العامة والجامعية من أبناء الضباط نظمت القوات المسلحة احتفالها السنوى لتكريم 

العاملين والمتقاعدين وضباط الصف والصناع العسكريين والعاملين المدنيين وأبناء الشهداء ومصابى العمليات الحربية وأعضاء 

 .2102/2102ف المجاالت، عن العام الدراسى جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب والحاصلين على درجة الدكتوراه فى مختل

 

 )موقع وزارة الدفاع( طن من اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة يومًيا 211القوات المسلحة تضخ أكثر من 

طن يومًيا  211مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بضخ أكثر من صدقى صبحى أوامره بقيام جهاز وزير الدفاع أعطى 

من اللحوم والسلع الغذائية والسلع التموينية التى يتم إنتاجها وتدبيرها بواسطة المزارع والشركات الوطنية التابعة للجهاز، 

 ية.منفذ ثابت على مستوى الجمهور 211لتوزيعها على المواطنين بأسعار مخفضة من خالل 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1573420.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1573420.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28082017&id=abc038a5-1517-4278-849c-d57a69ee7511
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28082017&id=abc038a5-1517-4278-849c-d57a69ee7511
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29874
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29874
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 سادسالمحور ال

 د السيناويتطورات المشه

 

 )اليوم السابع( مزارع مخدرات بسيناء 4ويدمر  مسلحين 3رى: الجيش الثالث يضبط المتحدث العسك

تمكنت قوات بالجيش الثالث الميدانى من ضبط  هتحدث العسكرى للقوات المسلحة، إنقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، الم

مزارع لنبات البانجو المخدر وكمية أخرى كانت معدة  4دراجات نارية، واكتشاف وتدمير  3والمسلحة أفراد ينتمون للعناصر  3

 .للتوزيع، وذلك فى حملة موسعة بوسط سيناء.

 

 )اليوم السابع( بينهم اثنان من القيادات بشمال سيناء مسلحين 2الجيش الثانى يقضى على 

أكد العقيد تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أنه استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى مكافحة النشاط اإلرهابى 

وية إستهداف البؤر ومالحقة العناصر التكفيرية تواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى بالتعاون مع القوات الج

وكرا للعناصر التكفيرية عثر بداخلها على أدوات تستخدم فى  04وتمكنت القوات من اكتشاف وتدمير  اإلرهابية بشمال سيناء.

تصنيع العبوات الناسفة واحتياجات إدارية ومالبس عسكرية وأجهزة إتصال وأجهزة كمبيوتر وكمية من األسلحة والذخائر 

ونجحت القوات فى اكتشاف وتدمير جسم نفق مبطن بالخشب  . دراجات نارية 4عربات و 2اإلضافة لتدمير والعبوات الناسفة، ب

 من قيادات العناصر اإلرهابية .  2شديدى الخطورة منهم  مسلحين 2ل سيناء، و القضاء على على الشريط الحدودى بشما

 

http://www.youm7.com/story/2017/8/28/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%8A%D8%B6%D8%A8%D8%B7-3-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%B1-4-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9/3389651
http://www.youm7.com/story/2017/8/28/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%8A%D8%B6%D8%A8%D8%B7-3-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%B1-4-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9/3389651
http://www.youm7.com/story/2017/8/28/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%8A%D9%82%D8%B6%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-7-%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%AB%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA/3389696
http://www.youm7.com/story/2017/8/28/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%8A%D9%82%D8%B6%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-7-%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%AB%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA/3389696

