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 المحور األول

 تطورات السياسية الخارجية

 

 األهرام()بوابة  وزير الخارجية يبحث تداعيات إعالن تشكيل "المجلس الرئاسي" مع رئيس وزراء اليمن

يوم اإلثنين، ظهر سامح شكري وزير الخارجية التقى صرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن 

 سية المصرية، وعدد من المسئولينأحمد عبيد بن دغر رئيس وزراء اليمن، والذي يزور مصر إلجراء لقاءات هامة مع القيادة السياب

بد عاول األوضاع السياسية واألمنية في اليمن، والتداعيات المترتبة على إعالن تشكيل جماعة الحوثي وعلي وأوضح أن اللقاء تن

 صالح ما يسمى بالمجلس الرئاسي في اليمن. اهلل

 

 األهرام( )بوابة وزير الخارجية يتوجه إلى العاصمة اللبنانية بيروت

صرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخـارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية توجه اليوم اإلثنين، إلى 

 وزير الخارجية سوف يلتقي خالل أنوأوضح العاصمة اللبنانية بيروت، في زيارة تستهدف التأكيد على دعم مصر للدولة اللبنانية 

وجوده في لبنان مع أهم وأبرز القيادات السياسية، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ورئيس مجلس النواب، باإلضافة 

 .ب والتيارات السياسية اللبنانيةإلى عدد من رؤساء األحزا

 

دور مصر الريادى والقاهرة يمكن أن تساعد فى رأب  لبنان: نقدرجبران باسيل وزير خارجية وزير خارجية لبنان 

 )األهرام( الصدع مع الخليج

جبران باسيل وزير الخارجية اللبنانى قبيل زيارة وزير الخارجية سامح شكرى بيروت مساء أمس، عن أمله أن تساعد مصر فى أكد 

على المستوى السياسى والثنائى، تتمتع لبنان ومصر بعالقات مميزة وقال  ودول مجلس التعاون الخليجىرأب الصدع بين بالده 

 في المنطقة في تلك المرحلة. ادرة على أن تلعب دورًا طليعيًاويرى أن مصر ق

 

 )بوابة األخبار( مصر تدين اقتحام المسجد األقصى واستمرار النشاط االستيطاني

أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اقتحام مئات من المستوطنين اليهود باحة المسجد األقصى، في 

 يلية.حراسة مشددة من قبل عدد من الضباط اإلسرائيليين ومجموعة من القوات الخاصة اإلسرائ

 

 )بوابة األخبار( ترامب: السيسي لديه سياسة رافضة لثقافة الموت التي يتبناها "داعش"

السيسي والملك األردني عبد اهلل الثاني من أجل محاربة اإلرهاب،  عاون معأعلن المرشح الرئاسي األمريكي دونالد ترامب، أنه سيت

 قائال إن لديهما سياسة واضحة رافضة لثقافة الموت التي يتبناها تنظيم "داعش".

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1188008.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1188027.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/191994/76/544091/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%C2%BB%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/191994/76/544091/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%C2%BB%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1-.aspx
http://akhbarelyom.com/news/545789
http://akhbarelyom.com/news/545789
http://akhbarelyom.com/news/545970
http://akhbarelyom.com/news/545970
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 )اليوم السابع( وزير الطاقة الروسى: لدينا مشروعات نووية بمصر وندعم بناء السعودية للمفاعالت

أعلن وزير الطاقة الروسى ألكسمدر نوفاك أن روسيا ترحب بقرار السعودية فى تطوير استخدام التكنولوجيا النووية السلمية، 

. وأوضح نوفاك أن موسكو مهتمة للمشاركة فى مشاريع 6101نمية فى المملكة حتى عام التى تعد واحدة من استراتيجية الت

 الطاقة النووية فى السعودية، موضحًا أن موسكو لديها مشاريعها الخاصة فى مصر وتركيا واألردن.

 

 )اليوم السابع( السعودية توافق على التعاون مع مصر الستغالل الموارد الطبيعية فى قاع البحر

وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على تفويض 

وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالتباحث مع الجانب المصرى حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون مع وزارة البترول والثروة 

 .دة على جانبي خط الحدود البحريةالمعدنية في مصر بشأن استغالل الموارد الطبيعية في قاع البحر وباطن أرضه الممت

 

 )الوطن( شروعات الطاقة المتجددة بدولة أوغنداالهيئة العربية للتصنيع تدعم م

أهمية دعم التعاون بين مصر وعمقها  علىسيف الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع،  عبد العزيزأكد الفريق 

جاء هذا على هامش استقبال الفريق "سيف الدين"  اإلفريقي، حيث إن مستقبل مصر في أفريقيا ومستقبل أفريقيا في مصر

 .ناقشة عدد من الملفات والموضوعاتالسيدة إيرينا مالوني وزير الطاقة بدولة أوغندا بمقر الجهاز التنفيذي للهيئة، حيث تم م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2016/8/15/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/2844437
https://www.youm7.com/story/2016/8/15/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/2844437
https://www.youm7.com/story/2016/8/15/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89/2843812
https://www.youm7.com/story/2016/8/15/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89/2843812
http://www.elwatannews.com/news/details/1328005
http://www.elwatannews.com/news/details/1328005
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -الرئاسة المصرية: 

 (بوابة األهرام) السيسي يستقبل رئيس وزراء اليمن ويؤكد أهمية تجنب الدخول في صراع ُمسلح طويل األمد

ضم الوفد وزراء كل من  السيسي، الدكتور أحمد عبيد بن داغر رئيس وزراء الجمهورية اليمنية، والوفد المرافق له. استقبل

الخارجية، والسياحة، والصحة، وشئون المغتربين، وذلك بحضور كل من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وسامح 

 شكري وزير الخارجية.

 

 -الحكومة المصرية: 

 (بوابة األهرام) يس الوزراء يؤكد: دعم الدولة الكامل لترشيح مشيرة خطاب لمنصب مدير عام اليونسكورئ

اجتماعًا حضره وزراء: الصحة، الثقافة، الطيران، المالية، اآلثار، السياحة، والسفيرة مشيرة  الوزراءترأس شريف إسماعيل رئيس 

خطاب مرشحة مصر لمنصب المدير العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو(، للتشاور حول إجراءات 

 الحملة الخاصة بدعم ترشيحها.

 

 (اليوم السابع) إسماعيل برؤساء الهيئات البرلمانيةبدء أولى لقاءات شريف  اليوم

، اليوم الثالثاء، بعدد من أعضاء الهيئات البرلمانية، فى يلتقيأن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء سوف ر كشف مصد

إطار اللقاءات التى سيعقدها رئيس الوزراء مع الكتاب وأعضاء الهيئات البرلمانية لشرح جهود الحكومة فى مواجهة أزمة ارتفاع 

 أسعار الدوالر وارتفاع أسعار السلع.

 

 (اليوم السابع) الجوفية وزارة الرى تعتزم تركيب شبكة عدادات لمراقبة المياه

أعلن الدكتور سامح صقر رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى، أن الحكومة بصدد وضع عدادات ذكية للتحكم 

 01المياه التى يتم سحبها من اآلبار الجوفية، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق المرحلة األولى قبل نهاية العام الحالى على  فى كمية

 ألف بئر جوفية مرخصة.

 

 -الوفود األجنبية: 

 (الوطن) وفد روسي يتفقد الحالة األمنية في الغردقة

وصل وزير السياحة يحيى راشد، ووزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر، إلى مدينة الغردقة الستقبال وفد أمني روسي رفيع المستوى 

ومحطات السفاري للوقوف على الحالة األمنية وعقد حيث يتفقد الوفد مدينة الغردقة والخدمات السياحية  بمطار الغردقة الدولي

 .ممثلي الحكومة المصرية اجتماعات مع

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1187943.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1187943.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1188047.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1188047.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/8/16/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/2844506
https://www.youm7.com/story/2016/8/16/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/2844506
https://www.youm7.com/story/2016/8/16/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9/2844189
https://www.youm7.com/story/2016/8/16/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9/2844189
http://www.elwatannews.com/news/details/1329754
http://www.elwatannews.com/news/details/1329754
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 -األحزاب واالئتالفات: 

 (اليوم السابع) حزب الوفد: منح اللجوء السياسى لفتح اهلل جولن حق دستورى حال ثبوت اضطهاده

قال الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمى لحزب الوفد، إن فى ما يخص القضية المثارة باحتمال طلب فتح اهلل جولن المعارض 

المصرى تنص على: "للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل أجنبى من الدستور  16التركى اللجوء السياسى لمصر، فإن المادة 

اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق اإلنسان أو العدالة"، وتسليم الالجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفًقا 

 للقانون.

 

 -منظمات المجتمع المدني: 

 (بوابة األهرام) في االستطالع السابق %16السيسي مقابل  راضون عن آداء %26"بصيرة": 

شهًرا  61أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" استطالعه الدوري لرأي المصريين حول تقييمهم ألداء الرئيس بعد مرور 

االستطالع أسئلة حول أداء الرئيس وإعادة انتخابه مرة أخرى.وأوضحت نتائج االستطالع أن نسبة  على توليه الرئاسة، وقد ضم

 .في نهاية عامه الثاني %16حوالي مقارنًة ب %26الموافقين على أداء الرئيس انخفضت إلى 

 

 -المؤسسات الدينية: 

 (بوابة األهرام) المتطرف شيخ األزهر يلتقي سفراء مصر الجدد بالخارج للتنسيق حول مكافحة الفكر

سفراء مصر الجدد بالخارج، والمقرر توليهم مناصبهم خالل هذا العام، حيث يأتي هذا اللقاء الذي أحمد الطيب استقبل شيخ األزهر 

شكري وزير الخارجية، بأن يتم التنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة نظمه معهد الدراسات الدبلوماسية بناء على توجيهات سامح 

 لدعم التحرك الدبلوماسي المصري في الخارج، بهدف العمل على تحقيق المصلحة الوطنية.

 

 -تصريحات: 

 (اليوم السابع) عضو بمجلس "المحامين" يعلن التقدم بطلب لشطب أيمن نور والبرادعى من النقابة

أعلن أبو النجا المحرزى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، عن التقدم بطلب للنقيب العام سامح عاشور، لشطب قيد أيمن 

 ضيًفا أنه سيتقدم أيًضا ببالغ ضدهما للنائب العام.نور والدكتور محمد البرادعى من نقابة المحامين، م

 

 (اليوم السابع) منتصر الزيات تعليقا على مداخلة"عاشور" مع قناة إخوانية: شربوه حاجه صفرا

وار الحالنقيب سامح عاشور، أكمل المداخلة التى أجراها مع قناة  المحامين، أنأكد منتصر الزيات، المرشح السابق لمنصب نقيب 

على اتهام  الزيات،أن أسامة جاويش، مذيع إخوانى وكان يعمل بقناة مكملين اإلخوانية.واعترض  وهو يعلماإلخوانية للنهاية، 

 عاشور بإجراء مداخلة هاتفية معها قائال:"خليهم يشوفوا نقيبهم شرب أيه؟ نه من دفع قناة الحوار لخداعالبعض له بأ

 

 (الشروق) شهادة أن الدولة لم تفض اعتصاما سلميا« رابعة»عن أسلحة  «المغير»خبراء أمن: تصريحات 

عدوية كان مسلًحا يؤكد أن الدولة لم تفض قال خبراء أمنيون إن شهادة القيادى اإلخوانى الشاب أحمد المغير أن اعتصام رابعة ال

 تجمًعا سلمًيا، كما يؤكد ما أعلنته وزارة الداخلية واألجهزة األمنية بشأن وجود أسلحة داخل مقر االعتصام.

https://www.youm7.com/story/2016/8/16/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%89/2844604
https://www.youm7.com/story/2016/8/16/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%89/2844604
http://gate.ahram.org.eg/News/1187915.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1187915.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1188043.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1188043.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/8/16/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%84%D8%B4%D8%B7%D8%A8-%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%89/2844225
https://www.youm7.com/story/2016/8/16/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%84%D8%B4%D8%B7%D8%A8-%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%89/2844225
https://www.youm7.com/story/2016/8/15/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D9%87/2844239
https://www.youm7.com/story/2016/8/15/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D9%87/2844239
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15082016&id=0a1cf2cf-e27b-4222-8d5f-6509692338bd
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15082016&id=0a1cf2cf-e27b-4222-8d5f-6509692338bd
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 -توك شو: 

 (اليوم السابع) المغير يتمسك باعترافه: حمل السالح كان ممنهجا بمنطقة طيبة مول وقت فض رابعة

العدوية كان مسلحا، مؤكدا أنه يؤمن أنه سيحاسب على كالمه أمام اهلل يوم  رابعةام اعتصتأكيده على أن جدد أحمد المغير 

من الدفاع عن أنفسهم فى تأكيد لرغبته  من منعوا "المعتصمين" الغاضبين منه بأن يوجهوا غضبهم إلىالقيامة، مطالبا 

 استخدام السالح ضد قوات الجيش والشرطة.

 

 -سوشيال ميديا: 

 (اليوم السابع) وياسر على؟ فهميعاصم عبد الماجد لإلخوان: تسبون الشيخ محمد حسان وتسكتون عن 

تصمت فيه  الذياستنكر عاصم عبد الماجد، القيادى بالجماعة اإلسالمية، هجوم اإلخوان على الشيخ محمد حسان، فى الوقت 

ت صاحب هوى كى أفرق بين موقف محمد حسان وراغب السرجانى وكالهما كان رافضا : "لسقائالالجماعة عن تجاوزات أعضائها.

 وأسكت عن المصيبة التى قالها ياسر على". حسان كلمة ال تعجبنىالعتصام رابعة، ولست صاحب هوى كى أتصيد لمحمد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2016/8/15/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%88%D9%84/2844464
https://www.youm7.com/story/2016/8/15/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%88%D9%84/2844464
https://www.youm7.com/story/2016/8/15/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%83%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86/2844454
https://www.youm7.com/story/2016/8/15/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%83%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86/2844454


 

 

6161أغسطس  61  مرصد اإلعالم المصري       6   

 

 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 (بوابة االخبار)%66بـ« القيمة المضافة»نسبة ضريبة تقر « الخطة والموازنة»

، ٪66قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة قررت قانون القيمة الُمضافة أن تكون نسبة ضريبة القيمة الُمضافة 

ضريبة المبيعات نسبة االلتزام ب على ضروررةوعلق عضو اللجنة  ٪60تكون الضريبة وذلك على خالف ما طالبت به الحكومة أن 

 وأال تحاول الحكومة زيادتها عن ذلك. %61التي كانت موجودة في القانون القديم والتي تصل إلى 

 (بوابة االخبار) نسبة العاطلين من الشباب في مصر ٪81.2اإلحصاء: 

، وشمل ذلك الذين تتراوح أعمارهم بين ٪81.2قال الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء إن نسبة المتعطلين من الشباب بلغت 

من العاطلين بين الحاصلين على مؤهالت المتوسطة  %01عن الجهاز أن  6161-2-61وأوضح بيان صادر االثنين  سنة 61-61

 حملة المؤهالت الجامعية وما فوقها.وفوق المتوسطة بين 

 (ة االخباربواب) التعاون الدولي تبحث مع سفير مصر بلبنان ترتيبات عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين

فير مصر الجديد لدى جمهورية لبنان، في إطار استقبلت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، السفير نزيه النجارى، س

وبحثت الوزيرة، بصفتها رئيسة اللجنة العليا  التنسيق بين وزارتي التعاون الدولي والخارجية والسفارات المصرية في الخارج

 .المشتركة المصرية اللبنانية، سبل دعم وتنمية العالقات بين البلدين

 (بوابة االخبار) مليار جنيه 11إلى  6161-6161في  %60صر مسؤول: انخفاض تكلفة دعم الوقود في م

مليار جنيه  11تكلفة دعم المواد البترولية في البالد بلغت نحو  إن المصريةقال طارق الحديدي رئيس الهيئة العامة للبترول 

وأضاف الحديدي "دعم المواد البترولية  بالمئة عن السنة المالية المقابلة 60بانخفاض  6161-6161مليار دوالر( في  1.610)

 اجع أسعار النفط العالمية."بسبب تر مليار جنيه 16من مستهدف  6161-6161مليار جنيه في السنة المالية  11انخفض إلى 

 (بوابة االخبار) وتباين بأداء مؤشراتها مليارجنيه.6.0البورصة تربح 

واصلت مؤشرات البورصة المصرية أدائها المتباين وسط عمليات شراء من قبل المستثمرين األجانب والعرب األفراد على أسهم 

الشركات الكبرى والقيادية قابلها عمليات جني أرباح نسبية من المؤسسات وصناديق االستثمار المحلية على األسهم الصغيرة 

 .مليار جنيه 6.0وربح رأس المال السوقي ألسهم الشركات المتداولة بالبورصة المصرية نحو  والمتوسطة

 (مجريدة االهرا) ادى المصرى يحتاج لتمويل اضافىالبرنامج االقتص الدولى: تنفيذرئيس بعثة صندوق النقد 

وضعته الحكومة المصرية  أكد كريس جارفيس رئيس بعثه صندوق النقد الدولى أن تنفيذ برنامج االصالح االقتصادى الذى

يحتاج الى جانب قرض صندوق النقد الدولى الذى تم التوصل اليه مع الحكومة المصرية االسبوع الماضى على مستوى الخبراء و 

 مليارات دوالر من شركاء اخرين. 1و  1مليار دوالر يحتاج الى تمويل اضافى يتراوح بين  66تصل قيمته الى 

 (الوطن) مطروح" قبل العيد“بـ واشتعال أسعار األغنام  %11ارتفاع سعر األعالف 

مما أدى إلى اشتعال  %11ينتظر فيه المواطنين عيد األضحى المبارك، ارتفعت أسعار األعالف في األسواق بنسبة  الذيفي الوقت 

 .في محافظة مطروح ومن المتوقع ارتفاعها مره أخرى في العيد أسعار لحوم الضآن

http://akhbarelyom.com/news/545860
http://akhbarelyom.com/news/545860
http://akhbarelyom.com/news/545647
http://akhbarelyom.com/news/545647
http://akhbarelyom.com/news/545784
http://akhbarelyom.com/news/545606
http://akhbarelyom.com/news/545606
http://akhbarelyom.com/news/545787
http://akhbarelyom.com/news/545787
http://www.ahram.org.eg/News/191994/5/544074/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/1328884
http://www.elwatannews.com/news/details/1328884


 

 

6161أغسطس  61  مرصد اإلعالم المصري       7   

 

 (الوطن) رئيس مصلحة الضرائب: فصل صندوق الجمارك والمبيعات نهاية الشهر الجاري

المالية، أكد إنه سيتم االنتهاء من اسس فصل صندوق قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، إن عمرو الجارحي وزير 

الرعاية الصحية واالجتماعية للعاملين بالجمارك والضرائب، نهاية هذا الشهر، ليكون لكل جهة صندوقها المستقل، وهو المطلب 

 الذى طالما نادى به العاملون في الخمس سنوات الماضية.

 (الوطن) نيهمليارات ج 0المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 

قالت الوزارة عبر موقعها  مليارات جنيه، نيابة عن وزارة المالية 0طرح البنك المركزي اليوم سندات خزانة حكومية بقيمة 

سنوات، في حين بلغت قيمة الطرح  1جنيه بآجال  مليار 6.1نفذه البنك المركزي بلغت قيمته  الذياإللكتروني، إن الطرح األول 

 سنوات. 61مليون جنيه ألجل  111الثاني 

 (الشروق) قرشا للتر 661أتوقع رفع سعر السوالر إلى «: الشروق»مصدر اقتصادي مطلع لـ

قال مصدر اقتصادى شديد االطالع، إنه يتوقع رفع أسعار الوقود خالل األسابيع المقبلة، كخطوة جوهرية فى برنامج اإلصالح 

أن رفع أسعار الوقود  وأضاف المصدر تم االتفاق المبدئى بشأنه مع صندوق النقد الدولى يوم األربعاء الماضى الذياالقتصادى، 

 .رفع أسعار السوالر لن يكون له قيمة كبيرة، باعتبار أن السوالر يلتهم النسبة األكبر من دعم الطاقة من دون

 (الشروق) «القيمة المضافة»مليار دوالر عقب إقرار  6.1تتوقع الحصول على « المالية»

مليار دوالر من البنك الدولى وبنك التنمية األفريقى، عقب إقرار ضريبة القيمة المضافة،  6.1حصول مصر على  لماليةتتوقع وزارة ا

المبلغ المتوقع بواقع  ويتوزع .«الشروق»بحسب أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية فى تصريحات خاصة لـ

 مليار دوالر قيمة الشريحة األولى من قرض البنك الدولى. 6مليون دوالر قيمة الشريحة الثانية من قرض التنمية األفريقى، و 111

 (المصري اليوم) مليار دوالر ١٢يحتاج « اإلصالح»و الصحيح.بنك استثمار إماراتي: مصر على الطريق 

، أن مصر تسير على الطريق الصحيح، بعد االتفاق مع صندوق النقد الدولى، وتوقع «أرقام كابيتال»أكد بنك االستثمار اإلماراتى، 

، خالل %61إلى  تخفيض العملة، خالل سبتمبر المقبل، وتعويم الجنيه، واتجاه المركزى لرفع أسعار الفائدة، وارتفاع التضخم

 .الشهر المقبل

 (العربي الجديد) مصر تنتظر أموااًل أوروبية بعد صندوق النقد

مليون يورو من االتحاد األوروبي، مرتبطة بإتمام اتفاقا على برنامج إصالح  111قالت مصادر حكومية، إن مصر تنتظر منحة بقيمة 

 اوأضافت المصادر أن المنحة مرتبطة بمشروعات سيتم تحديدها لبدء صرف هذه المنحة، مشير اقتصادي مع صندوق النقد الدولي

 إلى أن حزمة المساعدات األوروبية "توجه دائما لمشروعات فى مجال البناء المؤسسي وتعزيز قدرة الدولة على الديمقراطية".

 (رصد) مليون دوالر جراء الفساد في صوامع القمح 611رويترز: "بلومبرج" تهدد بسحب 

عن أن شركة "بلومبرج" لصوامع القمح قد تضطر إلى الخروج من السوق المصري؛ بسبب ما  " لألنباء"رويترزكشف تقرير لوكالة 

وقال التقرير إن مشروع شركة "بلومبرج جرين" لصوامع الغالل لتخزين  تشهده البالد من بيروقراطية وقضية فساد القمح األخيرة

 .البالد مشاريعها فيالشركة لخطط ؤشرات عن تأجيل الحبوب في مصر عاد إلى الضوء من جديد بعد وجود م

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1329100
http://www.elwatannews.com/news/details/1329100
http://www.elwatannews.com/news/details/1328824
http://www.elwatannews.com/news/details/1328824
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15082016&id=6100d749-9ddc-46e7-8bef-aea4fadf9bd3
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15082016&id=6100d749-9ddc-46e7-8bef-aea4fadf9bd3
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15082016&id=bed3855c-98d5-4d1f-882c-4f54dba4c8e5
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15082016&id=bed3855c-98d5-4d1f-882c-4f54dba4c8e5
http://www.almasryalyoum.com/news/details/994498
http://www.almasryalyoum.com/news/details/994498
https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/8/16/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-1
https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/8/16/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-1
http://rassd.com/191814.htm
http://rassd.com/191814.htm
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 (أصوات مصريه) الحكومة تسند مسؤولية منظومة بطاقات التموين والخبز لإلنتاج الحربي

قالت و إلى وزارة اإلنتاج الحربي بدال من وزارة التخطيط أسندت الحكومة مسؤولية منظومة بطاقات التموين الذكية وبطاقات الخبز

وزارة التموين في بيان اليوم الثالثاء، إن الهدف من هذا اإلجراء سرعة استخراج البطاقات التموينية الجديدة وبدل الفاقد والتالف 

 اصة بالمخابز والبقالين الجدد.وبطاقات الفصل االجتماعي وتجويد العمل بالمنظومة ورفع كفاءتها وتوفير الماكينات الخ

 (أصوات مصريه) تراجع السياحة يحول أوراسكوم للفنادق للخسارة خالل النصف األول من العام

والتننمية، للخسارة خالل النصف األول من تسبب التراجع الحاد في إيرادات قطاع السياحة، في تحول شركة أوراسكوم للفنادق 

مليون  661وأظهرت نتائج أعمال الشركة أنها حققت صافي خسارة بلغت  العام مقابل الربح في نفس الفترة من العام الماضي

 مليون جنيه خالل نفس الفترة العام الماضي. 616.8جنيه خالل النصف األول من العام مقابل صافي أرباح بلغت 

 (البوابه نيوز) طارئة لرابطة أصحاب مصانع الغزل بالمحلة إلنهاء أزمة الغالءعمومية 

د تم عقأكد المهندس إبراهيم الشوبكي، األمين العام لرابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج في مدينة المحلة الكبري، أنه سي

لمناقشة أزمة فشل مفاوضات وفد الرابطة مع الحكومة والدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة  هطارئ اجتماع جمعية عمومية

 القابضة للصناعات الغزل والنسيج حول أزمة ارتفاع أسعار الغزول المستوردة والمحلية بسبب الدوالر خالل األشهر الماضية.

 (البوابه نيوز) عية بقاع البحرالسعودية توافق على التعاون مع مصر الستغالل الموارد الطبي

وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أو من 

ع وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر بشأن مع الجانب المصري حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون م بالتباحث-ينيبه 

 .استغالل الموارد الطبيعية في قاع البحر وباطن أرضه الممتدة على جانبي خط الحدود البحرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aswatmasriya.com/news/details/66718
http://www.aswatmasriya.com/news/details/66718
http://www.aswatmasriya.com/news/details/66679
http://www.aswatmasriya.com/news/details/66679
http://www.albawabhnews.com/2068225
http://www.albawabhnews.com/2068225
http://www.albawabhnews.com/2067947
http://www.albawabhnews.com/2067947
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 الحراك المجتمعي-6

 (الوطن) وإصابة آخر في حادث تصادم" بعد مصرع شاب الدقهلية-األهالي يقطعون طريق "دمياط 

 لقى شاب مصرعه، فيما أصيب آخر نتيجة تصادم سيارة مالكي بدراجة بخارية، وتم نقل الضحايا لمستشفى كفرسعد المركزي

اعتراضا على سوء حال الطريق وتعدد الحوادث المرورية، ورفضوا السماح " الدقهلية-وتجمهر األهالي وقاموا بقطع طريق "دمياط 

 لإلسعاف بنقل جثمان القتيل.

 

 قضايا المجتمع-6

 

 التعليم

 (الوطن) واستبعاد رئيس اللجنة والمراقبين أسيوط."التعليم": ُمسرب اسئلة "اإلحصاء" من 

تابع فريق الغش اإللكتروني بغرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التعليم ورقة األسئلة المسربة لمادة اإلحصاء، التي تم 

عبد ، وتبين أنها صادرة من لجنة مدرسة "جمال نشرها على موقع التواصل االجتماعي )فيس بوك(، بعد ساعة من بدء االمتحان

 المشتركة التجريبية"، التابعة إلدارة ديروط التعليمية بمحافظة أسيوط. الناصر

 

 الصحه

 (الوطن) نقيب صيادلة اإلسماعيلية يتهم "المصرية لألدوية" بالتورط في أزمة األلبان المدعمة

، نقيب صيادلة اإلسماعيلية، تصريحات وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، التي اتهم عبد المقصودانتقد الدكتور صفوت 

"ينبغي الرجوع إلى مخالفات الشركة المصرية لتجارة  وقال نقيب الصيادلة فيها الصيادلة بالتورط في أزمة ألبان األطفال في مصر

 .األدوية والمسؤولة في األساس عن توريد األلبان للصيادلة"، مؤكًدا رصد العديد من المخالفات داخل الشركة نفسها

 

 السياحه

 (المصري اليوم) وفد أمني روسي يصل الغردقة لمراجعة إجراءات األمن بالمطارات

صباح الثالثاء، إلى مدينة الغردقة لبدء إجراءات التفتيش على الخدمات األمنية بمطار الغردقة والمنشآت  روسي،يصل وفد أمني 

يراجع الوفد األمني الروسي ومن المقرر أن  السياحية، لدراسة مدى إمكانية إصدار قرار باستئناف الرحالت الجوية الروسية إلى مصر

 .أمين الركاب والمطارات والطائراتاإلجراءات المتبعة لتأمين الركاب، والبضائع، والطائرات، وما تم اتخاذه من خطوات مهمة لت

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1329979
http://www.elwatannews.com/news/details/1329979
http://www.elwatannews.com/news/details/1328389
http://www.elwatannews.com/news/details/1328389
http://www.elwatannews.com/news/details/1328143
http://www.elwatannews.com/news/details/1328143
http://www.almasryalyoum.com/news/details/994561
http://www.almasryalyoum.com/news/details/994561
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 قباطاأل

 (الشروق) يتراجع خطوة للخلف «.بناء الكنائس»مشروع 

لقانون بناء الكنائس منذ أسبوعين،  60رغم تأكيده والطوائف المسيحية الثالث توقيعه بالموافقة على الصيغة النهائية رقم 

طنطا وتوابعها لألقباط األرثوذكس، فاجأ الجميع بإعالنه عدم الوصول لصيغة نهائية، لمشروع القانون، إال أن األنبا بوال أسقف 

 العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب لمواصلة الحوار. مجديوأنه اجتمع مع المستشار 

 (األقباط اليوم) ةإمام مسجد "كوم اللوفي": إحنا دولة مسلمة واألقباط قلة لن نسمح لهم ببناء كنيس

، الفتة إلى أنه كان يدخن الشيشة برفقة الشيخ عبد الجواد إمام المسجد الشيخ أحمد محمد على وهو مقرئ قرية كوم اللوفيقال 

ال توجد فتنة طائفية بالقرية لكن ما حدث هو إشاعة بناء  إنهوهما خريجي األزهر الشريف ويعمالن بوزارة األوقاف، الذي قال 

 الكنيسة هذا. كنيسة ما جعل الشباب يتحفز تجاه األمر فحدثت المشكلة ألنهم يرفضون موضوع بناء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15082016&id=bf21e8cf-25f1-44c5-82af-86b08bb0e966
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15082016&id=bf21e8cf-25f1-44c5-82af-86b08bb0e966
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=164104
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=164104


 

 

6161أغسطس  61  مرصد اإلعالم المصري       11   

 

 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األخبار األمنية: 

 (بوابة األهرام) مدير أمن البحيرة يتفقد الخدمات الشرطية بالشوارع الرئيسية فى دمنهور

قام اللواء عالء الدين أحمد شوقى األخرس، مدير أمن البحيرة، بجولة مفاجئة لتفقد الخدمات الشرطية بالشوارع الرئيسية بمدينة 

 دمنهور، تفقد خاللها الكمائن والخدمات األمنية والمرورية بالمدينة.

 

 (بوابة األهرام) االنتهاء من إنشاء قسم شرطة أسوان الجديدة بتكلفة تتجاوز المليون جنيه

بأن الجهاز انتهى من إنشاء مركز شرطة المدينة الواقعة غرب النيل،  جديدة مصطفى سعيد،صرح رئيس جهاز مدينة أسوان ال

 امين.ألف جنيه، الفتا إلى أن أعمال اإلنشاء استغرقت ع 661وذلك بتكلفة بلغت مليونا و

 

 (اليوم السابع) آالف جنيه ألسرة كل متوفى 61رئيس الوزراء يتابع حادث ميت غمر ويقرر صرف 

جه رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة باإلسراع فى التعامل مع الموقف الخاص بالضحايا، وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية و

للمصابين، كما وجه وزيرة التضامن اإلجتماعى بتقديم أوجه الدعم والمساندة للمصابين وأسر الضحايا، حيث تقرر صرف الالزمة 

تصادم على طريق )القاهرة حادث حيث وقع جنيه لكل مصاب. آالف 0وآالف جنيه ألسرة كل متوفى من بين ضحايا الحادث،  61مبلغ 

 .العشراتفر عن مصرع وإصابة غمر(، وأس ميت-

 

 (اليوم السابع) مجهولون يطلقون النيران على استراحة مدير أمن دمياط ويصيبون أحد الحراس

، الواقعة بمدينة دمياط، وأسفر مجهولون يستقلون دراجة بخارية النيران على استراحة مدير أمن دمياط اللواء نادر جنيدى أطلق

عاًما، بطلق نارى فى الوجه، وُنِقل إلى مستشفى دمياط العام إلجراء  66محمد، الحادث عن إصابة أحد أفراد الحراسة مجند فرج 

 اإلسعافات الالزمة.

 

 (بوابة األخبار) «مجلس الدولة»لـ تشكيل جديد لألمانة العامة 

قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة، تعيين المستشار دكتور محمد حسن رئيس األمانة الفنية والمشرف على المكتب اإلعالمي، 

والمستشار الدكتور محمد الدمرداش عضو أمانة فنية، والمستشار محمد المنشاوي عضو أمانة فنية.كما عين المستشار محمد 

عمر عضًوا لألمانة الفنية، والمستشار محمد جاد المنزلي عضًوا لألمانة الفنية، والمستشار عمر عكاشة عضًوا  عبد اهللأسامة 

 لألمانة الفنية، والمستشار محمود خيري عضًوا لألمانة الفنية واألمانة العامة.

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1188111.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1188111.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1188104.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1188104.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/8/15/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D9%8A%D8%AA-%D8%BA%D9%85%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D9%81-10-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81/2844443
https://www.youm7.com/story/2016/8/15/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D9%8A%D8%AA-%D8%BA%D9%85%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D9%81-10-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81/2844443
https://www.youm7.com/story/2016/8/16/%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7-%D9%88%D9%8A%D8%B5%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D8%AF/2844574
https://www.youm7.com/story/2016/8/16/%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7-%D9%88%D9%8A%D8%B5%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D8%AF/2844574
http://akhbarelyom.com/news/545786
http://akhbarelyom.com/news/545786
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 -محاكم ونيابات: 

 (اليوم السابع) بث إعالنات مضللةقنوات فضائية ب 1"حماية المستهلك" يحيل بالغات للنيابة تتهم 

قنوات فضائية، تبث إعالنات عن منتجات غير حاصلة على تراخيص من وزارة الصحة  1بالغاً ضد  60أحال جهاز حماية المستهلك 

 النيابة العامة.إلى 

 

 (بوابة األخبار) سنوات بتهمة اقتحام قسم ملوي 61حبس قيادي إخواني 

قيادي بارز وبرلماني سابق، سنوات على عبد اإلله حافظ  1قضت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، بالسجن لمدة 

في قضية إعادة إجراءات محاكمتهما بتهمة اقتحام قسم شرطة ملوي  ربيعي أحمد عجورعلي سنوات  61بالسجن قضت و

 والشغب.والتظاهر والتحريض على أعمال العنف 

 

 (الوفد) النائب العام يأمر بالتحقيق مع صباحي وأبوالفتوح بتهمة التخابر مع حزب اهلل

لمستشار نبيل صادق نيابة أمن الدولة العليا، بالتحقيق مع كل من حمدين صباحي القيادي الناصري والمرشح كّلف النائب العام ا

السابق لرئاسة الجمهورية، وعبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، بتهمة التخابر مع حزب اهلل اللبناني، والحرس 

 الثوري اإليراني.

 

 -اعتقاالت: 

 (بوابة األخبار) اقتحام وحرق مجلس مدينة ملوي بالمنياضبط هارب من قضية 

 تمكنت إدارة البحث الجنائي بقسم ملوي من ضبط هارب مطلوب ضبطه في قضية اقتحام وحريق مجلس المدينة.

 

 (الشروق) بالشرقية« ةفض رابع»بتهمة التحريض على العنف في ذكرى  شخصا 01 القبض على

صادر ضدهم أمر ضبط وإحضار بتهمة التحريض على شخصا  01بض على تمكنت األجهزة األمنية بمديرية أمن الشرقية، من الق

 «.اعتصام رابعة»فى ذكرى فض العنف والتظاهر 
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http://akhbarelyom.com/news/545856
http://akhbarelyom.com/news/545856
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 المحور السادس

 تطورات المشهد العسكري

 

 )األهرام( القوات البحرية تنفذ تدريبا مشتركا مع قوات حلف الناتو

نفذت وحدات من القوات البحرية المصرية عددا من االنشطة التدريبية المشتركة مع المجموعة البحرية التابعة لحلف الناتو 

(SNMG 2) ايام.تقوم بزيارة مخططة لمصر تستمر لعدة  والتى 

 

 )األهرام( حاولت اقتحام حاجز بالشيخ زويد مسلحةالقضاء على مجموعة 

القتحام أحد الحواجز االمنية بقطاع الشيخ زويد بشمال سيناء باستخدام  الميدانى محاولة ش الثانىللجي تابعةأحبطت قوات 

افراد قوة تأمين الكمين باستخدام قذيفة آر بى جى اصابتها اصابة مباشرة اسفرت عن  أحدسيارة مفخخة ربع نقل تصدى لها 

 تدميرها على الفور.

 

http://www.ahram.org.eg/News/191994/136/544011/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7.aspx
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http://www.ahram.org.eg/News/191994/136/544010/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE.aspx
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