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 تعريف

مرصد اإلعالم المصري، نشرة يومية تتناول خالصات موجزة ألهم القضايا التي تناولتها 

وسائل االعالم المصرية )القومية، الحزبية، والخاصة( وكذلك المواقع االلكترونية 

 االجتماعي الرئيسة.وصفحات التواصل 

ويهدف المرصد لدعم صانعي القرار والباحثين والمهتمين بالشأن المصري، فيما 

يتعلق بالسياسة الداخلية والخارجية، واألوضاع العسكرية واألمنية واالقتصادية 

 واالجتماعية.
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 السياسة الخارجية

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 الياباني الوزراء رئيساليوم ب السيسي يلتقي

اليابانية بين السيسى ورئيس الوزراء اليابانى شنزو آبى، و تتناول -تشهد العاصمة اليابانية طوكيو اليوم القمة المصرية 

تحدث باسم الرئاسة، بأن .وصرح السفير عالء يوسف الملسياسية واالقتصادية بين البلدينالمحادثات سبل تعزيز العالقات ا

لليابان، التى بدأها أمس، و تستمر ثالثة أيام، تكتسب أهمية خاصة، نظرا لكونها أول زيارة لرئيس مصرى لليابان  سيسيرة الزيا

خالل الزيارة  سيسيلتقى الاليوم خطابا أمام البرلمان اليابانى ) الدايت(. وسي سيسيظر أن يلقى ال. ومن المنت0222منذ عام 

اإلمبراطور اليابانى أكيهيتو، كما يلتقى محافظ العاصمة طوكيو التى ترتبط بالقاهرة باتفاقية تآخ، وأيضا رئيس الوكالة 

جتمع مع ممثلى م سيسيلزيارة ستشهد لقاءات مكثفة للوأشار المتحدث باسم الرئاسة إلى أن ا«. جايكا»اليابانية للتعاون الدولى 

 المنتدى يسيسالمصرية ـ اليابانية، ويحضر الانى، ورؤساء الشركات اليابانية الكبرى، وأعضاء جمعية الصداقة األعمال الياب

ـ اليابانى المشترك بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة ومنظمة التجارة الدولية  االقتصادى الذى ينظمه مجلس األعمال المصرى 

عديد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم للتعاون بين الدولتين، واستعراض الفرص اليابانيتين. كما تشهد الزيارة توقيع ال

اليابانية، أكد فيه أن « أساهى شيمبون»بحديث إلى صحيفة  سيسيومن ناحية أخرى، أدلى ال االستثمارية الواعدة فى مصر،.

باتخاذ موقف موحد إزاء مكافحة اإلرهاب، وتبنى  الجماعات االرهابية هى أكبر خطر على اإلنسانية فى الوقت الراهن، وطالب العالم

ن ع سيسية واالجتماعية أيضا. وأعرب الرؤية شاملة، ال تقوم على الجوانب العسكرية واألمنية فقط، بل على األبعاد االقتصادي

جاورة لها. وحول إمكانية قلقه إزاء األوضاع فى ليبيا، وقال إنه إذا سقطت ليبيا فسوف تصبح قاعدة النتشار اإلرهاب فى الدول الم

إن استراتيجية مصر هى حماية أراضيها واالستمرار فى مقاومة اإلرهاب مع عدم  سيسيقوات مصرية إلى ليبيا، قال الإرسال مصر 

التدخل فى الشئون الداخلية ألى دولة أخرى، وأعرب الرئيس فى حواره ، عن أمله فى تعزيز التعاون التعليمى بين مصر واليابان 

 ألف شاب مصرى للتعلم هناك. 011خالل إرسال  من

 92/9/9102 األهرام

 السيسي يستهل زيارته إلى كازاخستان بالتوجه للقصر الرئاسي

حيث كان في استقباله الرئيس الكازاخي نورسلطان  إلى كازاخستان بالتوجه إلى القصر الرئاسي.استهل السيسي، زيارته 

عقد لقاًء ثنائي ًّا مع الرئيس نزار  سيسيِاسم رئاسة الجمهورية، بأن الوصرح السفير عالء يوسف، المتحدث الرسمي ب نزارباييف.

تمر ألكثر من ساعة، أعقبته جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي باييف بحضور عدد محدود من السادة الوزراء في البلدين اس

وفي سياق زيارة السيسي الى كازاخستان قام السيسي بزيارة جامعة نزارباييف والقي كلمه بها كام زار منتدى األعمال  البلدين.

 كما التقي السيسي أيضا برئيس الوزراء الكازاخستاني المصري الكازخستاني.

 بوابة األهرام

 رئيس النواب اليابانى: مصر تغلبت على اضطرابات المنطقة بجهود السيسى

أعرب رئيس مجلس النواب اليابانى تادامورى أوشيما، عن أمله فى أن تسهم العالقات بين طوكيو والقاهرة، فى استمرار االزدهار 

يادية بـ"الدولة الق -السيسى للبرلمان اليابانى )الدايت( فى كلمته خالل زيارة -نى مصرلمصر. ووصف رئيس مجلس النواب اليابا

 السيسى والشعب المصرى.تمكنت من التغلب على االضطرابات فى المنطقة بفضل جهود فى الشرق األوسط"، التى 

 92/9/9102 اليوم السابع

http://www.ahram.org.eg/News/131831/25/482277/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/863696/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/2/29/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%89--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A8%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7/2607149#.VtP-OPkrLIU
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األعمال العدائية في سوريا سامح شكري يرحب بسريان وقف  

رحب وزير الخارجية، سامح شكري، بما تم رصده من سريان وقف األعمال العدائية في سوريا على النحو الذي سمح بإنقاذ أرواح 

ودعا وزير الخارجية إلى تثبيت وتقوية وقف إطالق النار خالل األيام القادمة  عشرات من السوريين خالل اليومين الماضيين.

وسرعة معالجة أية خروقات أو خالفات بشأن وقائع محددة ُيمكن أن تؤثر عليه حفاًظا على ما تم تحقيقه ووصوًلا إلى وقف 

 7كامل إلطالق النار يعزز من فرص تقدم المفاوضات السياسية التي أعلن المبعوث الدولي "دمستورا" استئنافها اعتبارا من يوم 

الخاص بوقف األعمال العدائية، موضح ا أن مصر  9922اللتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس األمن وأكد شكري أهمية ا مارس المقبل.

ستبذل كافة الجهود الممكنة لدعم هذا التوجه على ضوء حاجة المنطقة العربية والشرق األوسط، بل والمناطق المجاورة لها في 

و التغيير في سوريا منعا لمزيد من التدهور الذي ال يخدم مصالح أي أوروبا، والمجتمع الدولي كله الستعادة االستقرار والدفع نح

 من األطراف وخاصة المتصارعة على األراضي السورية.

 92/9/9102 بوابة األخبار

 

 يكي ضد اإلخوان: العالم أدرك وجهة النظر المصريةعن التحرك األمر« الرئاسة»

جماعة »قال المتحدث باسم الرئاسة السفير عالء يوسف، إن تحرك إحدى لجان الكونجرس األمريكي لتصنيف جماعة اإلخوان 

 سيسيال ، خالل زيارته لليابان، أنوأضاف في تصريحات صحفية . ، يعكس أن العالم بدأ يدرك وجهة النظر المصرية«إرهابية

ليس فقط التنظيم الوحيد الذي يهدد العالم ولكن هناك تنظيمات أخرى خطيرة بنفس « داعش»يؤكد في كافة أحاديثه أن 

 . الدرجة و المواجهة يجب أن تكون حاسمة وشاملة لكافة التنظيمات التي تتبني أفكارا

 92/9/9102 بوابة األخبار

 

 الخارجية: مصر تتقدم بمرشح ذي ثقل وخبرة دبلوماسية كبيرة لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية

أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن السيسى تقدم بمرشح مصري جديد ذي ثقل وخبرة أوضح المستشار أحمد 

دبلوماسية كبيرة إلى الملوك والرؤساء والقادة العربي لشغل منصب أمين عام جامعة الدول العربية خلًفا للدكتور نبيل العربي، 

جاء ذلك تعقيب ا على إعالن الدكتور  عم العربي للمرشح المصري.وأن مشاورات رفيعة المستوى تجري حالي ا للحصول على الد

نبيل العربي عن عدم اعتزامه الترشح لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية لوالية جديدة، ورد ا على استفسار من المحررين 

 .الدبلوماسيين حول مدى اعتزام مصر التقدم بمرشح جديد للمنصب

 92/9/9102 بوابة األهرام

 «العربي»أمين ا للجامعة العربية خلفا لـ« أبو الغيط»مصر تطرح 

خالل الساعات الماضية على مستوى رفيع مع الدول العربية اتصاالت ومشاورات للتوافق على أحمد أبو الغيط، وزير أجرت مصر 

الذي أبدى عدم رغبة في الترشح لفترة « نبيل العربي»الخارجية األسبق، ليتولي منصب األمين العام للجامعة العربية، خلًفا لـ

الدول العربية أبدت موافقتها رد ا على الرسائل التي بعثت بها مصر إلى الدول العربية  عدد من»وقال مصدر دبلوماسي، إن  ثانية.

للتوافق حول المرشح خارج اللوائح واألنظمة المعمول بها في الجامعة بإعالن أن المنصب شاغر ا مما يفتح الباب للترشيح على 

 «.9100في عام « عربيال»، وأعقبه 9110المنصب، وهو ما حدث بالنسبة لعمرو موسى، عام 

 92/9/9102 الشروق

http://akhbarelyom.com/article/56d35adf9e7873cc068cd92d/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-1456691935
http://akhbarelyom.com/article/56d3105f9d7873ee329f804a/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A3%D8%AF%D8%B1%D9%83-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1456672863
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/867364/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%B0%D9%8A-%D8%AB%D9%82%D9%84-%D9%88%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28022016&id=d1b39396-53b6-45fa-b34a-3313d4e2df31
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 رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي يصل القاهرة

س حكومة الوفاق الوطني الليبية، في زيارة لمصر قادما من وصل مطار القاهرة الدولي "فايز السراج" رئيس المجلس الرئاسي، رئي

ومن المقرر أن يلتقي "السراج" الذي وصل القاهرة خالل زيارته مع  جنيف، لبحث آخر التطورات في بالده مع عدد من المسئولين.

 عدد من المسئولين المصريين لبحث تطورات األوضاع في ليبيا.

 92/9/9102 بوابة األخبار

 

 

 مستشار الرئيس اليمني يصل القاهرة لبحث تطورات األوضاع بصنعاء

ن موصل مطار القاهرة الدولي، مستشار الرئيس اليمني، ناجي عبد العزيز الشايف، قادم ا من صنعاء، في زيارة يلتقي خاللها عددا 

وصل عبر السعودية، وأنهى « الشايف»وصرحت مصادر أمنية بالمطار، بأن  المسؤولين، لبحث أخر تطورات األوضاع في اليمن.

إجراءات وصوله باستراحة كبار الزوار، الفتا إلى أنه سوف يلتقي عددا من المسؤولين المصريين، لبحث آخر التطورات في اليمن، 

 إلى حل لألزمة اليمنية.ودعم الجهود السياسية للتوصل 

 /92/9 بوابة األخبار

 

 

 دية بين مصر وإسرائيلصفحة السفارة اإلسرائيلية في القاهرة تستطلع الجمهور حول إقامة مباراة و

دعت صفحة السفارة اإلسرائيلية في القاهر على موقع "فيسبوك" القراء لتقديم مقترحاتهم على الصفحة حول مدى إمكانية 

وقالت الصفحة نص ا: "في األسبوع القادم ستعقد المباراة  إقامة مباراة ودية بين الفريق اإلسرائيلي والفريق المصري لكرة القدم.

بين الفريقين المصري واإلسرائيلي، نتمني أن تكون مباراة حماسية ونتمني التوفيق للفريقين، لنتخيل انعقاد هذة الودية 

المبارة فما شعوركم وما هي آراؤكم حول هذا الموضوع؟ هل في يوم من األيام يمكننا أن نكسر حاجز الخوف وحاجز النشوز ونتعامل 

 جاالت في انتظار تعليقاتكم؟".كشعبين تجمعهم المنافسات في جميع الم

 92/9/9102 بوابة األهرام

 

 

 بألمانيا يعقد لقاءات اقتصادية فى فرانكفورتسفير مصر 

سفير مصر لدى ألمانيا االتحادية، عدة لقاءات اقتصادية فى مدينة فرانكفورت األلمانية، التى تعد مركز  عقد بدر عبد العاطى

جابريل، على رأس وفد  المال واألعمال فى ألمانيا، وذلك فى إطار التمهيد لزيارة كل من وزير االقتصاد والطاقة األلمانى زيجمار

اقتصادى ضخم، ووزير التعاون الدولى جيرد مولر إلى مصر، خالل شهر أبريل المقبل. وفى إطار هذه اللقاءات، التقى السفير مع 

مسئولى غرف التجارة بفرانكفورت، لما توليه غرفه التجارة األلمانية من اهتمام كبير بمشروع العاصمة اإلدارية الجديدة، فى ظل 

 .ميمتصمصرى للتعاون فى هذا الشأن، حيث تضم مدينه فرانكفورت أكبر شركات على مستوى العالم فى مجال ال -لع ألمانى تط

 92/9/9102 اليوم السابع

 

 

http://akhbarelyom.com/article/56d367249e7873620e21d487/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1456695076
http://akhbarelyom.com/article/56d0aa8f9d7873972ed46a0d/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1-1456515727
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/867381/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D8%AA%D8%B3%D8%AA.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/2/28/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA/2605467#.VtQD9fkrLIU
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 : من الصعب عودة اإلخوان للسلطة وال قوات إلى ليبيالصحيفة يابانية  السيسي

زاعما أنهم "سببوا كثيرا من الضرر لمجتمعنا.. ومن قال السيسي إن جماعة اإلخوان لن تعود مرة أخرى إلى السلطة في مصر، 

الذي -وحاول السيسي في حواره مع صحيفة "أساهى شيمبون"  الصعب على المواطنين أن يغيروا مشاعر غضبهم إزاء هؤالء".

وصفها بـ"الخطر زج اسم جماعة اإلخوان خالل حديثه عن تنظيم الدولة والجماعات المتطرفة، التي  -نقلته "الشروق" المصرية

وقال السيسي إن العالم في حاجة للبقاء متحدا، وبذل كل جهد لمواجهة اإلرهاب، مشددا على ما  األكبر على البشرية جمعاء".

 وصفه بـ"الحاجة لتدابير شاملة، من أجل استقرار الحياة المدنية؛ عبر تحسين التعليم والرعاية الصحية وفرص التوظيف".

ن "عملية التحالف الدولي ضد داعش جارية منذ أكثر من عام دون توقف، ومع ذلك، فإن أنشطة الجماعات وأشار السيسي إلى أ

وفيما يتعلق بالشأن الليبي، قال: "إذا انهارت ليبيا، فقد تصبح منصة انطالق ساخنة لنشر اإلرهاب في كل  اإلرهابية لم تتراجع".

ولم يشر زعيم االنقالب إلى إن مصر سترسل قوات إلى ليبيا، موضحا:  وروبا".دول المجاورة، كتونس والجزائر ومصر، وحتى إلى أ

 "استراتيجيتنا هي حماية أرضنا، وسنستمر في معركتنا ضد اإلرهاب.. لن نتدخل في الشؤون الداخلية ألي دولة أخرى".

 92/9/9102 90عربي

 لية العاشرة: السيسي يتصل مرة كل أسبوعين بنتنياهوالقناة اإلسرائي

على أثر ضرب عضو البرلمان المصري توفيق عكاشة بحذاء، بفعل استقباله لسفير إسرائيل  إلسرائيلية العاشرةكشفت القناة ا

سرائيلية، بنيامين لدى القاهرة، حاييم كورن، أن السيسي يجري اتصاال هاتفيا دوريا، مرة كل أسبوعين، مع رئيس الحكومة اإل

وتأتي االتصاالت، وفق القناة، في سياق التنسيق األمني الرفيع بين البلدين، وخاصة في مواجهة حركة المقاومة  نتنياهو.

اإلسالمية )حماس(، ومواصلة ضرب وهدم األنفاق التي تحفرها. كما تأتي االتصاالت لتنسيق القتال ضد تنظيم "الدولة اإلسالمية" 

ونقلت القناة، عن كورين، قوله إنه يجري لقاءات دائمة مع المسؤولين المصريين، وهناك تنسيق دائم بين  سيناء.)داعش( في 

وكان وزير الطاقة اإلسرائيلي، يوفال شطاينتس، اعترف قبل شهر تقريبا أن النظام  الطرفين، معترفًا أنه التقى السيسي مرارًا.  

 حركة "حماس" بناًء على طلب من إسرائيل. المصري قام بضرب األنفاق التي حفرتها

 92/9/9102 العربي الجديد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arabi21.com/story/890969/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/2/28/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%83%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88
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 السياسة الداخلية

 -الحكومة المصرية: 

 مارس المقبل 01حكومي: بيان الحكومة أمام البرلمان مصدر 

مارس  01كشف مصدر حكومي أن شريف إسماعيل رئيس الوزراء سيلقى بيان الحكومة أمام مجلس النواب يوم الخميس الموافق 

امج تم دراسة برنالمقبل.وقال المصدر إن الحكومة ستلقى البيان عقب االنتهاء من تشكيل اللجان النوعية داخل البرلمان، حتى ي

الحكومة في كل لجنة على حسب تخصصها، حتى تبدي رأيها.وأضاف أن برنامج الحكومة يضع لمحدودي الدخل األولوية القصوى، 

 باإلضافة إلى تنمية الصعيد وعدم المساس بالفقراء بل تحسين حاالتهم.

 92/9/9102 بوابة األهرام

 رئييس الوزراء يشارك في القمة االستثنائية لمنظمة التعاون اإلسالمي بجاكرتا مارس المقبل

مارس  7إلى  2الوزراء، في القمة االستثنائية لمنظمة التعاون اإلسالمي بجاكرتا خالل الفترة من يشارك شريف إسماعيل رئيس 

وكان الدكتور نور حسن ويرايودا المبعوث الخاص لرئيس جمهورية إندونيسيا ووزير الخارجية األسبق،  المقبل، نيابة عن السيسي.

لحضور القمة االستثنائية لمنظمة التعاون اإلسالمي حول فلسطين  قد سلم السيسي خطابًا من رئيس إندونيسيا تضمن الدعوة

 .9102مارس  7و 2والقدس الشريف التي تستضيفها جاكرتا يومّي 

 92/9/9102 بوابة األهرام

 رئيس الوزراء لنواب أسيوط: ال نملك سوى الحقيقة لنقدمها للشعب وأولوية قصوى لتنمية الصعيد

صادية واالجتماعية، أكد شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أن محافظات الصعيد تحتل أولوية قصوى في تنفيذ خطط التنمية االقت

وأنه ال تهميش وال إهمال للصعيد وال تفرقة بين محافظات مصر، جاء ذلك خالل لقائه مع نواب محافظة أسيوط اليوم، بحضور 

وقال رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل بمنتهى الشفافية، قائًلا: ال نملك سوي .وزير الشئون القانونية ومجلس النواب

 .ا للشعب، وينبغى مواجهة المشكالت بكل حسم دون تأخير أوتسويفالحقيقة لنقدمه

 97/9/9102 رامبوابة األه

 -البرلمان المصري: 

 كمال أحمد يضرب عكاشة بالحذاء ولجنة للتحقيق فى واقعة السفير اإلسرائيلي

فى جلسة عاصفة شهدت مشادات وخالفات بين النواب انتهت بقيام النائب كمال أحمد بخلع الحذاء وضرب النائب توفيق عكاشة 

االسرائيلى، وهو ما أحدث حالة من الفوضى والهرج داخل قاعة المجلس، أسرع على رأسه اعتراضا على لقاء عكاشة مع السفير 

جاء ذلك فى الوقت الذى .عدد من النواب لاللتفاف حول النائب كمال أحمد إلبعاده عن عكاشة للحيلولة دون تشابك النائبين

عراف والتقاليد البرلمانية ، وانتقص أجمع فيه النواب خالل المناقشات على رفضهم تصرف عكاشة لما مثله من خروج على األ

به من السيادة الوطنية ومثل اختراقا لألمن القومى المصرى والعربى ،ووافق مجلس النواب فى جلسته أمس باجماع الحاضرين 

على إحالة النائب توفيق عكاشة الى لجنة خاصة للتحقيق معه بشأن لقائه السفير االسرائيلى والتحدث معه فى أمور تتعلق 

باألمن القومى وتدخل بذلك فى أعمال السلطة التنفيذية ، يأتى ذلك فى الوقت الذى طالب فيه جانب من النواب بإسقاط 

 .عضويته مباشرة

 92/9/9102 األهرام

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/867373/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86--%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/867309/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/865046/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%85.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131831/145/482392/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D9%81%D9%89-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%84%D8%AC%D9%86.aspx
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 للجنة المشروع 92مادة من الئحته الجديدة وتأجيل مادتين وإحالة المادة  22البرلمان يقر 

مادة من مشروع الئحته الداخلية الجديدة، في محاولة لالنتهاء من المشروع الكامل لالئحة، البالغ  22انتهى مجلس النواب من إقرار 

المتعلقتين  99و 77وكان المجلس قد أرجأ مناقشة المادتين .وفقا لجدول أعمال المجلس مادة، بنهاية األسبوع الجاري، 991

المتعلقة بتشكيل الشعب  27باختصاصات اللجان النوعية إلى وقت الحق، بدعوى ارتباطهما ببعض، وأجل مناقشة المادة 

اقتراح من رئيس المجلس، إلعادة مناقشتها، تخوفا من إلى لجنة إعداد مشروع الالئحة، بناء على  92البرلمانية، وأحال المادة 

واضطر رئيس المجلس، إلى رفع جلسة مساء األحد، لعدم اكتمال النصاب القانوني، بعد أن غادر النواب .شبهة عدم الدستورية

 .نائبا 922، بواقع تباعا القاعة الرئيسية، وبقاء عدد أقل من نصاب التصويت، البالغ نصف عدد األعضاء على األقل زائد واحد

 92/9/9102 بوابة األهرام

 

 استقاالت جماعية" ردًا على "واقعة الحذاء"“ـ برلمانيون مصريون يلوحون ب

برلمانيًا مصريًا بتقديم استقاالت جماعية، اعتراضا على اعتداء النائب كمال أحمد على زميله توفيق عكاشة بالضرب  052لّوح 

يق معه حول بالحذاء داخل القاعة الرئيسية، رغم عدم اتخاذ قرار بشأن عكاشة من جانب اللجنة الخاصة الُمشّكلة للتحق

استضافته السفير اإلسرائيلي بالقاهرة. ووّقع النواب على مذكرة بهدف تقديمها إلى رئيس المجلس، علي عبد العال، تتضمن 

تهديدهم باالستقالة من مجلس النواب احتجاجا على الممارسات السلبية التي تشهدها قاعة البرلمان، وآخرها واقعة "الحذاء"، 

 ر على سمعة ومصداقية البرلمان أمام الرأي العامالتي من شأنها أن تؤث

 92/9/9102 العربى الجديد

 -األحزاب واالئتالفات: 

  "الحزب للمشاركة فى مبادرة "صبح على مصر مستقبل وطن": وجهنا أعضاء"

قال أحمد كرم، األمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن حزبه وجه جميع األعضاء للمشاركة فى حملة "صبح على مصر"، 

ة من األعضاء للتنمية المستدامة، الفتا إلى أن االستجابة كانت كبيرة وملحوظ 9171التى دعا إليها السيسى خالل مؤتمر رؤية مصر 

وأمانات المحافظات المختلفة. وأشار إلى أن تلك المبادرة ستنجح كما حدث مع مبادرة "تحيا مصر"، موضحا أن الشعب المصرى 

يثق فى رؤية قادته حيث أن فكرة التفاعل بين المواطن والدولة المصرية أهم من التبرع والمال، الفتا إلى أن أفكار السيسي خارج 

  ."وقف أكبر من "مبادرة عابرةالصندوق والم

 92/9/9102 اليوم السابع

 -نقابات: 

 النصفىنقابة المهندسين تعلن اليوم النتائج النهائية النتخابات التجديد 

تعقد النقابة العامة للمهندسين، مساء اليوم االثنين، مؤتمرا صحفيا، لإلعالن عن النتائج الرسمية النتخابات التجديد النصفى، 

والتى سيعلنها المستشار رئيس اللجنة القضائية العليا وبحضور المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، والمهندس حسن 

العليا النتخابات التجديد النصفى. كانت االنتخابات قد تم إجراؤها يوم الجمعة الماضى، بين منافسة  عبد العليم رئيس اللجنة

  ."بناء، والمهندسون المتحدون-قوائم رئيسية هم: "االستقالل الموحدة، وتصحيح المسار، وتنمية 9من 

 92/9/9102 اليوم السابع

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/867454/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%B1--%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%8A%D9%86.aspx
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/2/28/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B0%D8%A7%D8%A1
http://www.youm7.com/story/2016/2/29/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86--%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1/2607025#.VtPyE_l97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/29/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A/2607138#.VtPx1_l97IU
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 -تصريحات: 

 مليون دوالر 95منظمة تلقوا تمويال أجنبيا بـ  07النواب"و“احمد بدوي: عضو بـ 

منظمة أخرى، حصلوا على  07كشف النائب البرلمانى أحمد بدوي، أن أحد أعضاء مجلس النواب، يمتلك منظمة حقوقية، ومعه 

مليون دوالر، مشددا على أن هذا التمويل ال يعرف مصدره، لكنه دخل البالد من  95تمويل أجنبى من جهات غير مشروعة، قدره 

منظمة حصلوا على هذه التمويالت خالل األعوام الماضية، مشيرا إلى انه  07ئب والـ أجل أغراض غير سليمة. وأكدأن هذا النا

سيتقدم ببالغ للنائب العام ضد هؤالء األشخاص لمحاسبتهم. وقال إن عددا من المنظمات الحقوقية تعمل فى مصر من أجل 

قة بالمجتمع المدنى، مشددا على أنها أغراض مشبوهة، وإنفاق هذه المعونات والتمويالت على أغراض سياسية ليس لها عال

  .ترتبط بعالقات غامضة مع مؤسسات خارجية معروف توجهها

 92/9/9102 اليوم السابع

 " فاجأتنيعبدالماجدتجديد قيادات اإلخوان شأن داخلي وتصريحات " ايمن نور:

 واالصطفاف التوافق صريحات الشيخ عاصم عبدالماجد األخيرة، حولرحب الدكتور أيمن نور، زعيم حزب "غد الثورة"، بت

التي طالب فيها بإقصاء  عبدالماجد.قال "نور" حول تصريحات الشيخ فكر عن كونها خاطئة ذهنية صورة عن له معتذر ا الثوري،

يونيو وما بعدها: إن اإلخوان المسلمين مكون أساسي من مكونات قوى الثورة، وال  71قيادات اإلخوان الذين قادوا المشهد في 

يمكن إقصاؤهم، وحول تجديد قيادتهم فهذا شأنهم الداخلي، مشدد ا على أن كل قوى الثورة تحتاج إلى تجديد كياناتها.وأضاف 

 .ة قيادة المشهد لشباب ثورة يناير"هناك إعالن فبراير الذي صدر عن مجموعة من شباب الثورة واألحزاب الثورية يرد دف"نور"، 

 92/9/9102 رصد

 عبدالماجد": ماذا تفعل مع المتمسكين بشرعية مرسي؟“لـ حشمت 

بجماعة اإلخوان المسلمين، تعليًقا على تصريحات الشيخ عاصم عبدالماجد حول ضرورة قال الدكتور جمال حشمت، القيادي 

عودة اإلخوان خطوة إلى الخلف وتنحي القيادات الحالية: إن هذا هو رأي عبدالماجد منذ فترة، وأن الساحة السياسية تسع جميع 

مرسي، ويروا أنها السبيل الوحيد لكسر االنقالب،  وجهات النظر. وأضاف أن هناك الكثير من المتمسكين بشرعية الرئيس محمد

حديث في هذا األمر في اإلعالم، الوأشار إلى أنه بدًلا من  اإلخوان يتبنون وجهة النظر هذه فماذا ستفعل بهم؟ وأن الكثير من غير

  .ثورية إلسقاط االنقالبكان أولى به مناقشته مع قوى الثورة، وأننا نحترم وجهات النظر المختلفة، وندعم توحيد القوى ال

 92/9/9102 رصد

 -توك شو: 

  بكري لـ خالد صالح: عكاشة طالب إسرائيل بحث أمريكا على قطع مساعدتها لمصر

قال النائب مصطفى بكري، إن توفيق عكاشة عار على أبناء دائرته، وعلى مصر بأكملها، ألنه باع أسرار األمن القومى المصرى، 

وجلس مع السفير اإلسرائيلى لمهاجمة السيسى، وقال إن السيسي فقد شرعيته، وطلب من إسرائيل أن تحث أمريكا على وقف 

داخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار أن عكاشة الذي قام بكل هذه الجرائم داخل الدولة، مساعداتها لمصر. وأضاف "بكري" خالل م

مطالب ا األجهزة األمنية بأن تكشف عما جرى بين عكاشة والسفير اإلسرائيلى، ألننا أمام مؤامرة يجب  رأسه،يستحق ألف حذاء على 

لالئحة الداخلية يمكن بهما إسقاط عضوية توفيق عكاشة من من ا 77من الدستور والمادة  001الكشف عنها. مؤكدا أن المادة 

  .البرلمان

 92/9/9102 اليوم السابع

http://www.youm7.com/story/2016/2/29/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%8813-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%80-45/2607030#.VtPyC_l97IU
http://rassd.com/178515.htm
http://rassd.com/178517.htm
http://www.youm7.com/story/2016/2/28/%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%80%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD--%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9/2606756#.VtPyxvl97IU
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 الجزمة" كان ُمرتب ا والدليل الفيديو الُمسّرب ومصوره من قائمة "في حب مصر"“توفيق عكاشة: ضربي بـ 

توفيق عكاشة رد ا علي ضربه بالحذاء بمجلس النواب إنني تقدمت للمستشار أحمد سعد بطلب لتقديم شكوى ضد قال النائب 

مصطفى بكري، وطلب مني سحب ورقة رسمية ومألها وتقديمها للبرلمان، وحين انخفضت لسحب الورقة قام النائب "كمال أحمد" 

يم عبدالناصر بعد كده يا عميل إسرائيل"، قلتله شكر ا لك أنت زي بضربي بالجزمة علي دماغي، وقالي "إوعى تجيب سيرة الزع

وأضاف عكاشة أنه مستاء مما توصلت إليه الدولة، قائًلا: "أنا دعيت على  والدي، وهنا هاج البرلمان وعارض موقف "كمال أحمد".

نا يفتكرهم. وأنا صبور وهنتظر أشخاص علشان رب 7والمرة دي هدعي أنا ووالدتي على يكل" وتوفاه اهلل بعدها بأسبوع،"ه

النتيجة". وأكد إن الفيديو المسرب بضربه بالحذاء على اإلنترنت مصور من المكان الذي تجلس فيه قائمة "في حب مصر"، وكان 

حدى توأشار إلى أنه حين يحمل كفنه على يده، ويقابل السفير اإلسرائيلي، وي األمر معد ا سلًفا بأن يضربني واحد ويصورني اآلخر.

اإلخوان من قبل، وتكون النتيجة ضربه بالحذاء، فهذا يعني أن النظام السياسي في الدولة فيه خلل، قائًلا: "البهوات إللي بيديروا 

 يونيو حتى اآلن بيضربوني بالجزمة، لذلك لم أهتم بموقف كمال أحمد"، وذلك على حد قوله. 71الدولة منذ 

 92/9/9102 بوابة األهرام

 بهلالعتراف  عكاشة: نتنياهو رتب لقاء بين السيسي وأوباما

كشف النائب واإلعالمي توفيق عكاشة، على أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو هو من رتب لقاء جمع بين السيسي، 

يونيو"، مشيرا إلى أنه  71وقال إنه حضر الجتماع مع السيسي بعد احتجاجات ".والرئيس األمريكي باراك أوباما في األمم المتحدة

وأضاف أن عناصر من حاشية السيسي، قالوا له، خالل االجتماع، إنهم "يريدون خطة من أجل أن .يا لهذا االجتماعتمت دعوته رسم

يفكوا الحصار اإلعالمي والسياسي المفروض عليهم فأشار عليهم أن "يخاطبوا إسرائيل لتكلم أمريكا من أجل تغيير موقفها، 

وكشف أن الحاضرين في االجتماع ."يونيو أنها ثورة شعب 71كذا االعتراف بثورة واالعتراف بعبد الفتاح السيسي رئيسا منتخبا، و

ولفت إلى أنه تمت الموافقة على رأيه واتصل المسؤولون في مصر بإسرائيل التي ."استنكروا عليه اقتراحه ووصفوه "بالمخرف

  .عكاشة إن لديه وثائق تؤكد هذه المعلوماتوقال .أوفدت رئيس الوزراء اإلسرائيلي لمقابلة الرئيس األمريكي وأقنعه باألمر

 92/9/9102 90عربى

 بزيارة السفير اإلسرائيلى توفيق عكاشة: أخطرت المخابرات واألمن الوطنى برسائل رسمية

النواب، على الهجوم الذي تعرض له خالل األيام الماضية بعد استقباله للسفير اإلسرائيلي علق النائب توفيق عكاشة عضو مجلس 

قائال: أخطرت المخابرات العامة واألمن الوطني برسائل رسمية تفيد باستقبال سفير إسرائيل هو وطقم الوزارة من الكوادر العليا. 

فما هم إال أدوات إلسرائيل تمارس عليهم أدوات اإلدارة عن بعد  وأشار إلي أن الناصريين الذين يدعون بأنهم أعداء إسرائيل

وجعلتهم ينفذون مخططاتها واستغلت فيهم الغباء والفكر األحادي.وأكد أنه ال يوجد مانع أو عقاب في مقابلته لسفير دولة 

مليارات إلعادة بناء مصر، واآلخر السفير  2خارجية، قائًلا: هناك سفيران ال يمكن مقابلتهما أبد ا، سفير قطر إال إذا تبرعت دولته بـ

التركي لن أقابله أبد ا حتى وأن تبرعوا بأموالهم كل لدعم مصر فهم أدوات رسمية لبني إسرائيل.وأوضح أن دولة السودان ليس لها 

ا: د السفير بالنفي قائلً وجود على أرض الواقع، قائًلا: حين سألت السفير اإلسرائيلي في زيارته، هل لديكم دولة اسمها السودان؟، ر

السودان ما هي إال مصر التي على أرضها مملكة قوش.وتابع: الناصريون يحبون الهزيمة، وأن عبد الناصر استلم مصر من الرئيس 

ألف كيلو متر مربع، وهذا يؤكد أن عبد  211كيلو متر مربع، سلمها ألنور السادات  711ماليين و 7محمد نجيب مساحتها تصل إلي 

  اصر ضيع من مصر الكثير في مقابل تأميم قناة السويس.الن

 97/9/9102 بوابة األهرام

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/867524/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%8F%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%8B%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A.aspx
http://arabi21.com/story/891119/%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%B1%D8%AA%D8%A8-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8#tag_49232
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/866108/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B1%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B7.aspx
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 : التصبيحة بخمسة جنيه واحنا اضحك عليناعزة مصطفى

انتقدت عزة مصطفى "تسعيرة" التصبيح على مصر بعد أن تم الكشف عن أنها ليست بجنيه واحد كما قال السيسي، وإنما 

على حصيلة وقالت على فضائية "صدى البلد" في سياق تعليقها ."بخمسة جنيهات فيما وصفته أنه "خداع وعدم مصداقية

مليون جنيه، فعلقت: "أنا مضايقة، ألن امبارح  9"التصبيح" على مصر في اليوم األول الذي تال تصريحات السيسي والتي وصلت إلى 

طول الوقت كنت بقول تعالوا نصبح على مصر بجنيه، لكن النهاردة مقلتش ألن التصبيحة مطلعتش بجنيه وطلعت بخمسة 

مليون يتضاعفوا اليوم لو كان في  9أضحك علينا إن الرسالة طلعت بخمسة جنيه وكان ممكن الـ وقالت: "أنا حسيت إنه."جنيه

 ."مصداقية

 97/9/9102 90عربى

 -سو شيال ميديا: 

 

 "الدكتوراة“لـ ينشر مستندات تؤكد تزوير توفيق عكاشة اليوم السابع 

حصل موقع "انفراد" على مستند رسمى ألول مرة يكشف عن تزوير من يدعى إنه "دكتور" توفيق عكاشة لشهادته وتقديمها 

ه. المثير ة عنللبرلمان بما يعنى جريمة مخلة بالشرف ومتكاملة األركان تستدعى وتستوجب تحويله للجنة القيم وإسقاط العضوي

قصة هذه المراسالت التى نسعى إليها منذ أكثر من شهر وكان المصدر يتحفظ عليها  وهي ".فى األمر إن "الهزل" أحيانًا يخدم "الجد

خوفًا من أن يطوله "تالسن وردح" الشخص محل الواقعة، لوال أن حالة الهجوم الجماعى وسقطات النائب البرلمانى شجعت على 

  .ثائق للنورخروج هذه الو

 92/9/9102 اليوم السابع

 

 ماذا قال باسم يوسف تعليقا على تحويل "أبو تريكة" للنيابة؟

تحويل العب المنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة قال باسم يوسف، تعليقا على قرار لجنة حصر أموال "اإلخوان" في مصر، 

يوسف في مشاركة على حسابه الشخصي في موقع "فيسبوك":  وقال ."إلى النيابة العامة: "هو بيدفع تمن قعاده في البلد

جة غير إنه "النهار ده أبو تريكة اتحول للنيابة بتهمة تمويل جماعة إرهابية. تهمة جاهزة ومحفوظة. أبو تريكة ما عملش حا

كان بيفرحنا كل مرة بيلمس فيها الكورة وبرة الملعب، وموقفه بعد مذبحة بورسعيد كان أكتر من محترم. ربنا يكون في عونه 

  ."ويخفف عليه هو وكل اللي متاخدين ظلم

 92/9/9102 90عربى

 

 وائل عباس: "متخلوش مسرحية توفيق عكاشة تنسيكم مكافآت المجلس"

على عضو المجلس انتقد المدون والناشط السياسي وائل عباس، التناول اإلعالمي لواقعة اعتداء النائب البرلماني كمال أحمد 

 عكاشة ضرب مسرحية أوعوا ":وقال في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك.توفيق عكاشة في جلسة اليوم

 .قوش زي اللي بيصدقوا أن المصارعة الحرة دي ضرب بجدماتب الشهر. في جنيه ألف 05 ياخدوا ها دول النواب أن تنسيكم بالجزمة

 92/9/9102 بوابة يناير

 

http://arabi21.com/story/890936/%D9%85%D8%B0%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D9%83-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF#tag_49232
http://www.youm7.com/story/2016/2/29/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A9/2606817#.VtPyvfl97IU
http://arabi21.com/story/891000/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9#tag_49232
http://yanair.net/?p=53331
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 الشوباشي: التطبيع مع إسرائيل مرفوض برغم مليون كامب ديفيد

وقالت في .رفضت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إقامة عالقات مع الكيان الصهيوني، وذلك دعن ا للقضية الفلسطينية

تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك": كلمة تطبيع تعني إقامة عالقات طبيعية، يعني من يعاملنا باحترام 

 والسن بالعين العين: معه شعارنا يكون أن فالطبيعي ووفق القوانين الدولية أهًلا به وسهًلا، أما من يقتلنا ويدمر منجزاتنا 

لكن ان أرحب بمن يعيث إرهاب ا في الوطن العربي ويواصل تهويد األراضي العربية وقمع  وتابعت:.أظلم والبادي بالسن

الفلسطينيين فهذا تخاذل وخنوع والصحيح هو إدانة جرائمه وفضحها والتصدي لها حتى يدرك أن مآله الزوال وأنه مرفوض 

ائد والشعب هو المعلم كما قال الزعيم الخالد شعبي ا حتي لو كان بينه وبين الحكومات مليون كامب ديفيد.!! الشعب هو الق

 .جمال عبد الناصر

 92/9/9102 مصر العربية

 

 بينوشيه كان مالك بأجنحة بالمقارنة باللي بيحكموا بالدنازياد العليمي: 

قال الناشط السياسي، زياد العليمي، عن الذين يقارنون عبد الفتاح السيسي بالرئيس التشيلي السابق أوغستو بيونشيه، بأن 

ألف  ٠٤وُسجن على مدار عهده  عامًا، وُقتل في أثناء هذه الفترة حوالي ثالثة أالف معارض، 07األخير حكم شيلي بما ُيقارب من 

ُمختتمًا تدوينته عبر حسابه الخاص بموقع  وتابع .٪٦.٩معارض، ورغم ذلك كان معدل النمو في تشيلي ثابتًا وهو تقريب ا عند 

 .”قارنهم باألرقام عندنا، وإنت تعرف إن بينوشيه كان مالك بأجنحة بالمقارنة باللي بيحكموا بالدنا”: “فيس بوك“

 92/9/9102 بوابة يناير

 

 أبو بكر: حبس أطفال المنيا يعرض مصر لالنتقاد الدولي

ت بتهمة ازدراء األديان، سيعرض مصر لالنتقاد الدولي. وقال سنوا خمس لمدة أطفال 9 بحبس الحكم أن بكر، أبو خالدأكد المحامي 

"الحكم بالسجن على صبيان بتهمة ازدراء األديان لنشرهم مقطع فيديو سيعرض مصر لالنتقاد : -عبر تغريدة له على "تويتر"-

على الصعيد الدولي وسيعيد انتقاد النظام القضائي، وبال داٍع". حكمت محكمة جنح أحداث بني مزار بالمنيا، بسجن ثالثة أطفال 

لدى مؤسسة عقابية؛ بتهمة ازدراء األديان؛ على خلفية تجسيد في المرحلة اإلعدادية، لمدة خمس سنوات، وإيداع الطفل الرابع 

  .اإلنجيلية للكنيسة تابعة رحلة أثناء مسرحية تنتقد "تنظيم الدولة"

 92/9/9102 رصد

 

 الحسيني: اهلل أكبر يال نسجن العياليوسف  ساخر ا من واقعة أطفال المنيا

عبر منشور له -أطفال مسيحيين بالمنيا بالسجن خمس سنوات بتهمة ازدراء األديان. وقال  9يوسف الحسيني، بالحكم على ندد 

سنين بتهمة  5: "شيء مبهج ويدعو للسعادة الغامرة، لما يتحكم على عيال صغيرة "مسيحيين" بالحبس -على "فيس بوك"

  ".ظيم داعش، اهلل أكبر، يال نسجن العيال كمانازدراء األديان، مع إنهم كانوا بيتريقوا على تن

 92/9/9102 رصد

 

 

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%A7/946848-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B6-%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF
http://yanair.net/?p=53325
http://rassd.com/178507.htm
http://rassd.com/178505.htm
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 البرادعي يدعو لحوار مع إيران "لوقف التدمير الممنهج للمنطقة"

في المنطقة، والوصول إلى دعا الدكتور محمد البرادعي، العرب للجلوس إلى طاولة الحوار مع إيران بهدف وقف التدمير الممنهج 

وغرد البرادعي على حسابه في "تويتر" قائال: "هل يمكننا كعرب أن نستدعي العقل ونبادر بوقف االقتتال .العيش المشترك

وتابع في تغريدة أخرى: "هل  .”أم إننا أصبحنا اآلن حالة ميؤوسا منها؟ المشترك؟الهمجي ونركز على ألم الجراح وحتمية العيش 

كذلك كعرب أن نبدأ حوار ا مع إيران، قد يضم تركيا، لوقف التدمير الممنهج للمنطقة ووضع أسس لألمن اإلقليمي، أم نستطيع 

 ."إننا سنظل في انتظار جودو؟

 97/9/9102 90عربى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arabi21.com/story/890850/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9#tag_49232
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 النشره المجتمعيه

 أوال:الحراك المجتمعي

 استمرار اعتصام عمال فندق "تروبيكانا روزيتا" في شرم الشيخ

واصل عمال فندق "تروبيكانا روزيتا" في شرم الشيخ، اعتصامهم لليوم الرابع داخل مقر الفندق بخليج نعمة، احتجاجا على عدم 

ورفع المعتصمون الفتات كتب عليها: "أوالدنا جعانين، أغيثونا"، وأكد أحمد محمد أحد  يناير وفبرايرصرف مرتبات شهري 

العاملين، أنه لم يتم صرف مرتب شهري يناير وفبراير حتى اآلن، مضيفا: "متعاقدون مع الفندق وكانت إدارة الفندق أصدرت قرارا 

ا في إجازة مدفوعة األجر وسوف تقوم الشركة بإرسال المرتبات إلينا عبر حواالت شهور للصيانة وأبلغتنا أنن 7بإغالق الفندق لمدة 

البريد ولم تقم إدارة الفندق بصرف المرتبات حتى اآلن فكيف لنا أن نكفي احتياجات أوالدنا وكل منا مسؤول عن أسرة ونطالب 

م الفندق منذ يوم الخميس الماضي وإلى اآلن لم يستجب بحقوقنا ولم يستمع إلينا أحد ما اضطرنا إلى االعتصام وإقامة مخيمات أما

 لنا أحد".

 9102-9-92 الوطن

 صيادون بكفر الشيخ يقطعون الطريق الدول الساحلى ويطالبون بحضور المحافظ

الدولى الساحلى؛ اعتراض ا على مصادرة غزل الصيد الخاصة بهم. وتكدست قطع عدد من الصيادين عند قرية المعدية الطريق 

السيارات على الطريق الدولى الساحلى من الجانبين، وأشعل الصيادون النيران فى إطارات السيارات، وطلبوا بحضور اللواء السيد 

ألمن إلقناع األهالى بفتح الطريق، لكن نصر محافظ كفر الشيخ، حتى يعيدوا فتح الطريق . وانتقل عدد من قيادات مديرية ا

 .الصيادين صمموا على استمرار غلقه حتى حضور المحافظ
 9102-9-29 اليوم السابع

 وقفة احتجاجية لموظفي ديوان محافظة أسوان

نظم عدد من موظفي ديوان عام محافظة أسوان، وقفة احتجاجية، اليوم؛ مطالبين بالتثبيت؛ حيث إن رواتبهم الحالية ال تتعدى 

ا كثيرة جنيه. يقول أحد المحتجين: "أنا موظف قاربت على المعاش ولم يتم تثبيتي حتى اآلن، في حين أننا سمعنا وعود  711

بالتثبيت". ويضيف آخر "هذه ليست الوقفة األولى الحتجاج الموظفين، وفي كل مرة نحصل على وعود وهمية، لكن هذه المرة 

طفح الكيل"، ولن نتوقف عن المطالبة بحقوقنا". تضامن مع المحتجين، العاملون بمشروع النظافة وبعض األقسام بمجلس 

 ن بتلك المطالب نفسها منذ سنوات )التثبيت وزيادة الرواتب(. ومدينة إدفو بأسوان والذين يطالبو

 9102-9-92 رصد

 ثانيا:قضايا المجتمع

 قتصاداأل

 جنيه والذهب يواصل االرتفاع 2.91الدوالر يسجل 

جنيه للبيع، وسط تعامل حذر بسبب الرقابة  2.91سجل سعر صرف الدوالر بمصر، اليوم، مقابل الجنيه، في السوق السوداء 

 جنيه ا. 922نحو  90المشددة من البنك المركزي على شركات الصرافة، ويواصل الذهب ارتفاعه؛ حيث سجل عيار 

 9102-9-92 رصد

 

http://www.elwatannews.com/news/details/998482
http://www.youm7.com/story/2016/2/28/%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%8A%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1/2606202#.VtQG2vl97IU
http://rassd.com/178525.htm
http://rassd.com/178471.htm
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 جنيه مليار 7.5 بـ خزانة أذون طرح

 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية 7.5، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ 9102فبراير  92المصري، األحد طرح البنك المركزي 

ومن المتوقع  يوم ا 922مليار جنيه ألجل  9.5يوم ا، وأذون بقيمة  20مليارات جنيه ألجل  7وتبلغ قيمة الطرح األول ألذون خزانة 

مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح  977للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى  أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة

البنك المركزي ألذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول 

 العربية والقروض الدولية.

 9102-9-92 بوابة االخبار

 طرح سندات دوالرية للمصريين بالخارج 

فبراير الجاري، لطرح سندات دوالرية  92تنظم الهيئة العامة لالستعالمات مؤتمرًا صحفي ا بمقر الهيئة غدًا االثنين الموافق 

ويكون على رأس هذا المؤتمر في هذا المؤتمر محافظ البنك المركزي طارق عامر، ووزيرة الدولة للهجرة  للمصريين في الخارج

 رؤساء بنوك كبرى. 7فيرة نبيلة مكرم، و وشئون المصريين في الخارج الس

 9102-9-92 بوابة االخبار

 "السادات" يوجه سؤاًلا لـ"مميش" عن تحول السفن لمسارات بديلة عن قناة السويس

الوزراء، المهندس شريف توجه النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب اإلصالح والتنمية، بطلب سؤال عاجل لكل من رئيس 

إسماعيل، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بشأن التقارير المنشورة عن مؤسسات مالحة متخصصة تتحدث 

عن تحول العشرات من سفن البضائع الدولية، إلى مسار رأس الرجاء الصالح، بديال عن قناة السويس وهذا بعد االنخفاض الحاد 

مؤشرا سلبيا من شأنه خفض  واعتبر السادات ذلك  سار القناةالذي جعل هذا المسار األطول أكثر جدوى من مفي أسعار الوقود، و

عائدات القناة بشكل ملحوظ، إذا تزايد اقبال السفن على هذا المسار، بدال من دفع رسوم مرتفعة لعبور القناة، مما سيضع إدارة 

ويأتي هذا في وقت عقد فيه  لرسوم بنسبة كبيرة، أو تنتظر ارتفاع أسعار النفطالقناة امام خيارات كلها صعبة، اما أن تخفض ا

 الماليين من المصريين اماال عظمى على مشروع تطوير القناة وأقبلوا على تمويله بال تردد ايمانا منهم بعائدات هذا المشروع.

 9102-9-92 البوابه نيوز

 سفينة غيرت مسارها بعيد ا عن قناة السويس 005سي إن بي سي": "

سلط تقرير لقناة "سي إن بي سي" الفضائية، المعنية بالشؤون االقتصادية، الضوء على التحديات التي تواجه قناة السويس؛ إذ 

وقال   الصالح بدًلا من المرور عبر القناةيدفع انخفاض أسعار النفط شركات المالحة البحرية إلى استخدام  طريق رأس الرجاء 

التقرير، إن انخفاض أسعار النفط يسمح لسفن الشحن بتجنب رسوم المرور المكلفة لقناة السويس وقناة "بنما" وبدًلا من ذلك 

قد  بحرية،تتخذ المسار الطويل بالدوران حول إفريقيا. وكان تقرير صادر من مؤسسة "سي إنتل" المختصة بتحليالت التجارة ال

سفينة تنقل البضائع من آسيا إلى شمال أوروبا والواليات المتحدة والساحل الشرقي فضلت اإلبحار حول إفريقيا في  005كشف أن 

طريق العودة بدًلا من العبور من القناة. وتابع التقرير: "انخفاض أسعار النفط يعني أن السفن قادرة على اتخاذ الطرق الطويلة 

وهو ما يستغرق الوقت نفسه في حال استخدام القناة، ووفًقا للتقرير فإن استخدام طريق رأس الرجاء الصالح وبسرعة أكبر، 

دوالر في الرحلة، وهو ما يعد دفعة قوية للشركات التي تعاني من ضائقة مالية، وفي حال اإلبحار بسرعة  975111سوف يوفر 

 .دوالر 975111أقل فإن الرحلة ستوفر مبلغ أكبر من 

 9102-9-97 رصد

http://akhbarelyom.com/article/56d3107c9e78730d649f804a/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A3%D8%B0%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%80-7-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-1456672892
http://akhbarelyom.com/article/56d33bb29e787382783cfb83/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%BA%D8%AF%D8%A7-1456683954
http://www.albawabhnews.com/1796608
http://rassd.com/178389.htm
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 مصر تتجه لرفع أسعار الفائدة لتفريغ السوق من السيولة

ارتفعت العائدات على أذون الخزانة المصرية ألجل ثالثة وتسعة أشهر بقوة في عطاء اليوم األحد، حسبما أظهرته بيانات من 

وقال مصرفيون في عطاءات سابقة إن البنوك الحكومية  برفع أسعار الفائدة الشهر القادم البنك المركزي مما يشير إلى توقعات

وأوضحوا أن اإلقدام على  المصرية تضاعف العائدات في عطاءات بيع أذون الخزانة للحيلولة دون ارتفاع تكلفة االقتراض الحكومي

لم تعد موجودة، ما يشير إلى ارتفاع القوة الشرائية للعملة  رفع الفائدة سوف يعمل على تفريغ السوق المحلي من السيولة التي

 المحلية، لكن في المقابل سيكون لذلك آثار سلبية على أسواق التجزئة وحركة البيع والشراء التي ستصاب بركود حاد.

 9102-9-92 90عربي

 ألف عامل بالمنطقة الصناعية بقويسنا 011مة الدوالر تهدد مستقبل أز

من تردي األوضاع المعيشية، وخاصة بعد ارتفاع سعر  -ألف عامل 011أكثر من -يشكو عمال المنطقة الصناعية بقويسنا 

المشكلة نفسها التي تواجه شركة الدوالر؛ فعمال مجموعة "العربي" يتضررون من قلة المادة الخام، ما أثر على حافز اإلنتاج، وهي 

عامًلا بالمصنع عن  791"سيجما"، وغيرها من عشرات الشركات األخرى. يقول محمد عادل، عامل بمصنع للجلود: تم إرسال إنذار لـ

 .طريق البريد، بسبب إضرابهم للمطالبة بحقوقهم، وخاصة بعد صدور قرار من مجلس إدارة الشركة بإلغاء مكافأة نهاية الخدمة

عامل تعسفي ا؛ لقلة حركة البيع وامتالء  911ويؤكد حامد صالح، عامل بأحد مصانع السيراميك، أنه "تم فصل ما يقرب من 

 آخرين".  71المخازن بالمنتج، ويتم اآلن تهديد ما يقرب من 

 9102-9-97 رصد

 صحهال

 إلعادة إنتاج األدوية المتوقفة قبل إلغاء تسجيلهاالصحة تمنح الشركات مهلة 

أعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان منح شركات األدوية مهلة حتى نهاية ديسمبر من العام الجاري إلنتاج المستحضرات 

الصحة والسكان إن وزير الصحة وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة  واألدوية المتوقف إنتاجها قبل إلغاء تسجيلها

وافق على منح المستحضرات الصيدلية "األدوية البشرية" قيد اإللغاء بسبب عدم اإلنتاج أو االستيراد والحاصلة على إخطار 

وأضاف مجاهد أنه تم  9102حتي فبراير الجاري مهلة لإلنتاج أو االستيراد "التداول" حتى نهاية ديسمبر  9100تسجيل منذ يناير 

الموافقة على منح المستحضرات الصيدلية "األدوية البشرية" قيد اإللغاء بسبب عدم اإلنتاج أو االستيراد والحاصلة على إخطار 

 .استثناءات إلعادة إنتاج األدوية طبًقا للمعايير التي وضعتها اإلدارة المركزية للشئون الصيدلية 9101-09-70تسجيل حتى 

 9102-9-92 مصر العربيه

 لج المرضى بالمجانوزارة الصحة: من حقنا معاقبة أي طبيب يعا

هاجم الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزراة الصحة، إعالن نقابة األطباء المصرية، فرض مجانية العالج الكاملة لجميع 

المواطنين، وذلك خالل مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياه اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية. وقال "مجاهد" إن الموازنة 

ير المنظومة ومعنى امتناع األطباء عن تحصيل رسوم للدولة فإن وزارة النقل يكون مثال من حقها العامة تضع تلك األموال لتطو

عدم تحصيل ثمن التذاكر وتمتنع الطرق والكباري عن تحصيل الرسوم الخاصة بالطرق وتخلو الدولة بعدها من األموال وأضاف أن 

متناع عن تقديم العالج المجاني ألنه ال يمكن مساءلة أي طبيب تأديبيا النقابة ليس من حقها تحويل األطباء الذين لم يلتزموا باال

 إال إذا ارتكب عمل يسيء آلداب المهنة، مشددًا على أن الوزارة من حقها معاقبة األطباء الذين قدموا العالج المجاني للمواطنين. 

 9102-9-92 رصد

http://arabi21.com/story/891114/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A9#tag_49232
http://rassd.com/178405.htm
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/946634-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%87%D8%A7
http://rassd.com/178539.htm
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 لضغوط على األطباء لم تمنع نجاح اليوم الثاني للعالج المجانيمنى مينا: ا

اعتبرت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة األطباء، أن اليوم الثاني لتطبيق سياسة العالج المجاني، شهد نجاح ا بالرغم من الضغوط 

اعي "فيس بوك": نتائج ثاني يوم من وقالت في تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل االجتم التي تمارس على األطباء

اإللتزام بالحق القانوني لعالج المرضى مجانا بالمستشفيات الحكومية، طبع ا قياس النسبة الدقيقة ليس سهًلا ، و لكن النتائج 

هلية ثم الدق %71. يليهما األقصر والشرقية حوالي %21العامة جيدة بنسب إلتزام عالية في دمياط سوهاج والمنوفية حوالي 

وواصلت: الحصيلة النهائية أن التجاوب مع البرتكول أعلى ..وأغلب الزمالء أصبح  واإلسكندرية وأسيوط وبني سويف واإلسماعيلية

مستوعب ا ألن هذه هي القواعد القانونية المفترض بنا اإللتزام بها .. أيض ا هناك وعي بدأ وسط المرضى بأن هذا هو بالفعل 

وري .. وفي المقابل هناك ضغوط رهيبة من اإلدارات ..وإستخدام العديد من اإلشاعات الكاذبة و حقهم القانوني و الدست

 التهديدات ..مع ا من أجل منظومة صحية تحترم كرامة الطبيب والمريض .

 9102-9-92 مصر العربيه

 مستحضر ا دوائي ا باألسواق 59عار وزارة الصحة ترفع أس

صنفاً دوائياً زادت أسعارها  59حصل "اليوم السابع" على قائمة صادرة عن اإلدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، تضم 

 .مؤخر ا. ويبدأ العمل بالتسعيرة الجديدة مع إنتاج التشغيالت الجديدة
 9102-9-29 اليوم السابع

 سكاناإل

 محافظة خالل أيام 91ألف وحدة سكنية فى  95اإلسكان" تطرح تنفيذ "

سكنية ضمن المرحلة الثالثة لمشروع ألف وحدة  95أكدت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع اإلسكان، أنه سيتم طرح تنفيذ 

محافظة خالل أيام. وأضافت المهندسة نفيسة هاشم، فى تصريح خاص لـ"اليوم  91المليون وحدة على شركات المقاوالت فى 

السابع"، أن الوزارة انتهت من إعداد كراسة الطرح للوحدات، الفتة إلى أن قانون اإلسكان االجتماعى ينص على اإلسناد باألمر 

المباشر لشركات المقاوالت، ولكن بعض المحافظات تلجأ إلعداد مناقصة خوفا من المساءلة من الجهات الرقابية. وأشارت إلى أن 

هيئة المجتمعات العمرانية طبقت ما ينص عليه القانون من خالل إعداد قائمة بأهم شركات المقاوالت والحصول على موافقة 

المباشر، للعمل على استغالل الوقت، والبدء فى تنفيذ الوحدات السكنية التى كلف بها الرئيس من مجلس الوزراء لإلسناد باألمر 

السيسى وزارة اإلسكان. وأوضحت أنه سيتم باقى المرحلة الثالثة لمشروع اإلسكان االجتماعى فى باقى المحافظات بمجرد االنتهاء 

 .من توفير األراضى الالزمة من قبل المحافظات
 9102-9-92 اليوم السابع

 النقل والمواصالت

 إغالق جزئى بشارع أحمد عرابى فى المهندسين لمدة شهر الستكمال أعمال حفر الخط الثالث لمترو األنفاق

لمرور الجيزة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير اإلدارة، عن إغالق جزئى بشارع أحمد عرابى فى منطقة  أعلنت اإلدارة العامة

يأتي ذلك الستكمال المرحلة الثالثة ألعمال حفر الخط الثالث بمترو األنفاق، فى االتجاه القادم من محور عرابى باتجاه و المهندسين

مارس المقبل، بالتنسيق مع شركة المقاوالت المصرية )مختار  7الخميس القادم ميدان سفنكس لمدة شهر كامل بداية من يوم 

 .كابالت فايبر( –تليفونات  –كهرباء  –مياه  –إبراهيم( للقيام بأعمال تحويل مسار )مواسير صرف صحى 

 9102-9-29 بوابة االهرام

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%A7/947543-%D9%85%D9%86%D9%89-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://www.youm7.com/story/2016/2/28/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-54-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82/2606770#.VtQF6Pl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/29/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-25-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-20-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85/2607202#.VtQFAfl97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/208/867484/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D8%B1%D9%82/%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%89-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1-.aspx
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 اإلسماعيلية" بعد تعرضه للتخريب -إيقاف قطار "السويس

االسماعلية_ العامل على خط )  017أعلن أحمد إبراهيم المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، عن أن الوزارة قررت إيقاف القطار رقم 

وفايد(، خالل مشاجرة بين الطلبة، قبل أن يفروا هاربين، موضحا أنه  -السويس(، بعد تعرضه للتخريب بين محطتي )صرابيم

ومن جانبه قال المهندس أحمد حامد رئيس  سوف يتم إيقاف القطار لحين القبض على المخربين وتحميلهم فاتورة إصالحه

لوح زجاج وأربعة مقاعد في أربع عربات في القطار المكون من خمس عربات  97قاموا بتكسير  هيئة السكة الحديد، أن المخربين

والجدير بالذكر أن القطار كان قد تعرض في وقت سابق للتخريب من قبل، وقرر وزير  وبالتالي يستحيل تشغيله قبل إصالحه

 فاتورة إصالحه وهو ما حدث بالفعل.ألف جنيه  70النقل إيقافه لحين إلقاء القبض على المتهمين وتحميلهم 

 9102-9-92 البوابه نيوز

 هبوط كوبري "محلة روح" بعد أسابيع من افتتاحه

الكوبري فوجئ أهالي قرية محلة روح بالغربية، بانهيار كوبري "محلة روح" المنشأ حديًثا على طريق طنطا المحلة؛ حيث شهد 

هبوًطا جزئي ا وشروخ ا وانهيار ا جزئي ا في الحوائط الساندة في المطالع والمنازل. عقب االنهيار شكلت محافظة الغربية لجنة فنية 

لفحصه، والتي كشفت أن وضع الكوبري الحالي يمثل كارثة ويشكل خطر ا محدًقا على سالمة السيارات والمواطنين الذين 

ديد. وعلى الرغم من طلب اللجنة سرعة تالفي أسباب الهبوط والتصدعات ومنع مرور السيارات الثقيلة يستخدمون الكوبري الج

والتريالت حتى ال يزيد الهبوط والتصدع، ما زال الكوبري مفتوح ا حتى اآلن أمام مختلف السيارات. يشار إلى أن تنفيذ الكوبري كان 

  تم افتتاحه قبل عدة أسابيع.تحت إشراف اإلدارة الهندسية بالقوات المسلحة و
 9102-9-92 رصد

 تعليمال

 وكيل وزارة التعليم بالمنيا: استبعاد مديرة مدرسة بني مزار بسبب مخالفات مالية.. والطائفية ليست منهجنا

أن يكون استبعاد مديرة مدرسة بني مزار بسبب أنها مسيحية، نفى رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمنيا، 

وقال عبد  مؤكد ا أن الوزارة ال تضع االعتبارات الطائفية ضمن اختياراتها لتولي المناصب وليست ضمن مناهجها في الترقيات

ة الصادر في حقها قرار التعيين الحميد عبر مداخلة تليفونية مع اإلعالمي وائل اإلبراشي في برنامجه العاشرة مساًء، إن المدير

وتابع:  سيعاد النظر في قرارها بعد أن تقدم مجلس األمناء بمخالفات مالية وإدارية ضدها وتم تحويل الموضوع قيد التحقيق

الزمالء المسيحيون بالمدرسة تقدموا بمذكرات ضدها قبل المسلمين دليل على عدم الطائفية، متسائاًل: لو كنا ننظر بمنظور 

 ئفي لتعيين اإلخوة األقباط فلماذا أصدرنا قرارا بتعيينها لمنصب قيادي في البداية؟طا

 9102-9-29 بوابة االهرام

 زراعهال

 مستحقات مزارعي القصب %21"الزراعة": صرف 

من مستحقات مزارعي القصب لدى المصانع، بحيث يتم صرف باقي  %21ذكرت وزارة الزراعة واستصالح األراضي أنه تم صرف 

وأكدت الوزارة أنه تمت االستجابة لمزارعي قصب السكر وصرف مستحقاتهم مبكرا هذا  المبلغ تباعا وحتى انتهاء فترة التوريد

العام، إيمانا من الحكومة بدور الفالح المصري في التنمية وفيما يتعلق بالمزارعين الذين حصلوا على قروض بضمان المحصول 

 باقى بعد تسوية السلفة.المستحقاتهم، وصرف من  %75من بنك التنمية واإلئتمان الزراعي، أوضحت الوزارة أنه سيتم صرف 

 9102-9-92 بوابة االخبار

http://www.albawabhnews.com/1797603
http://rassd.com/178475.htm
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/40/246/867492/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56d312279e787389649f804a/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B5%D8%B1%D9%81-80-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8-1456673319
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 االعالم

قضية.. وبكري وأشقاؤه يتنازعون  09عكاشة: خالد صالح الذراع اليمنى لإلخوان.. وحساسين هارب من 

 بسبب امرأة

شقيق "مصطفي بكري"، وهو قاضي عرض النائب توفيق عكاشة علي الهواء مباشرة، مستندات تفيد بأن القاضي "جمال بكري" 

من الفئة "ب" لرفع الصالحية عنه بمحكمة أسيوط االبتدائية، وتحويله لمجلس تأديب القضاء األعلي، وحكم المجلس حضوريا 

نقل المدعي عليه إلي وظيفة غير قضائية، مشير ا إلي أن سبب المحاكمة هو نزاع بين األشقاء بسبب "امرأة" دفعهم لرفع السالح 

أوضح عكاشة في حواره ببرنامج مصر اليوم علي فضائية الفراعين، أمس األحد، إن اإلعالمي خالد صالح و ي بعضهم البعضعل

هو الذراع اليمنى لجماعة اإلخوان المسلمين، مؤكد ا بالمستندات الذي عرضها علي الهواء وذلك على حسب قوله، ومن ضمنها 

قول حسب ما عرض توفيق: األخ العزيز خالد صالح صاحب القلم الوطني ومن خطاب من "خيرت الشاطر" "لخالد" فيه نص ي

منطلق قلمه الموالي والمطيع للجماعة...إلخ، وقام عكاشة بعرض عدد من الشيكات زعم أنها سلمت إلي خالد صالح ورفض 

 0572192، وشيك برقم 7107/ 9/ 02بتاريخ  052712اإلفصاح عن مبالغها، ولكن أعلن عن رقم الشيكات وهو )شيك برقم 

يصرفا من بنك األئتمان الدولي(.. وقال عكاشة موجه ا كالمه "لصالح": "لو فتحت بقك وملمتش نفسك،  7109/ 9/ 02بتاريخ 

 09وتعجب عكاشة من قدرة "سعيد حساسين" علي استخراج "فيش وتشبيه" وعليه ."هناك ما هو أخطر ومتلومش غير نفسك

 قضايا حكم نهائي وذلك على حسب قوله. 5 قضية هارب منها، من بينهم

 9102-9-92 بوابة االهرام

 

 أخرى

 تحقيقات موسعة لكشف أسباب انتحار شاب من أعلى نادي القضاة في الدقي

 بدأت نيابة الدقي برئاسة المستشار محمد بدوي، أمس، التحقيق في واقعة انتحار شاب من أعلى نادي القضاة في نهر النيل

دخل النادي وصعد إلى الطابق الثاني،  ساعات، أن شاب 7وكشفت تحقيقات مارك ناجي وكيل نيابة الدقي، والتي استمرت قرابة 

وتبين من التحقيقات، أن  وألقى بنفسه في نهر النيل، ولم يتمكن أمن النادي من إنقاذه حيث لقي مصرعه "غرقا" فور قفزه

 عام األولساعة من الحادث وتم انتشالها، وأجرت النيابة بإشراف المستشار أحمد البقلي المحامي ال 99الجثة عثر عليها بعد قرابة 

لنيابات شمال الجيزة الكلية، معاينة لمسرح الحادث، حيث تبين أن النادي مقسم على هيئة طابقين وأن المنتحر قفز من الطابق 

أمتار، وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة الشاب لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات  5الثاني من على ارتفاع قرابة 

 ويته.أجهزة األمن حول ه

 9102-9-92 الوطن

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/867520/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/999397
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 الشأن األمني

 -األخبار األمنية: 

 ملثمون أطلقوا النيران على قوة الشرطة بالخانكة في حملة على تجار المخدرات

عويس بالخانكة محافظة القليوبية حيث خرج ملثمون أثناء قيام رجال األمن بحملة أمنية أمس على تجار المخدرات بقرية 

يستقلون دارجات بخارية وقاموا بفتح النيران على الحملة من ضباط وأفراد، مما أسفر عن مقتل النقيب إيهاب إبراهيم، معاون 

ن من المواطنين مباحث مركز الخانكة، وأفراد الشرطة الثالثة وهم كل من محمد يحى، ومفرح إبراهيم، ورضوان رضوان، واثني

 المدنيين وهما حسام رجب الشامى، وأسامة محمد حنفى، تصادف وجودهما بمكان الحادث.

 92/9/9102 اليوم السابع

 

  مدير أمن الجيزة فى جولة مفاجئة بشوار ع المهندسين والدقى

أمن الجيزة، مدى التزام القوات باألكمنة واالرتكازات بشارع جامعة الدول  تفقد اللواء أحمد حجازى، مساعد وزير الداخلية مدير

العربية وشارعى أحمد عرابى والتحرير وميدان مصطفى، وعدد من مناطق المهندسين، وذلك بمرافقة كل من العميد ياسين 

  .وعدد من القيادات الشرطية بالجيزةصيام مدير إدارة اإلعالم والعالقات العامة بمديرية أمن الجيزة، ومأمور قسم العجوزة 

 92/9/9102 اليوم السابع

 

 عاطالن يشعالن النيران في سيارة أمين شرطة بالعمرانية بعد تعديه عليهما بالضرب

ين شرطة بقسم شرطة العمرانية انتقام ا منه بسبب خالفات بينهم، وتمكن رجال األمن من أشعل عاطالن النار في سيارة أم

 القبض على المتهمين، وأمر اللواء أحمد حجازى مساعد وزير الداخلية ألمن الجيزة بإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

 92/9/9102 بوابة األهرام

 

 وزير الداخلية يشهد على مراسم زواج ضابط مصاب يتلقى العالج بإنجلترا عبر "الفيديو كونفرانس"

هيثم عماد طه الضابط بقوات األمن المركزي بشمال سيناء حضر اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية حفل عقد قران النقيب 

أقيمت .والذي يعالج بلندن إثر إصابته، ضمن قوات مواجهة وانتزاع اإلرهاب، وشهد الوزير على مراسم الزواج بمسجد الشرطة

 مراسم عقد القران عبر "الفيديو كونفرانس".

 92/9/9102 بوابة األهرام

 

 مقتل شرطي برصاص مجهولين بمزلقان سكة حديد بالبدرشين

لخدمة بمزلقان سكة أكد مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، مقتل شرطي مساء اليوم الجمعة، علي يد مجهولين أثناء تأدية ا

وأوضح المصدر أنه أثناء تواجد الشرطي أحمد ناجي محمد من قوة اإلدارة العامة لمرور الجيزة، والمعين .حديد بالبدرشين بالجيزة

 .مجهولين بإطالق األعيرة النارية تجاهه 7خدمة على مزلقان سكة حديد المرازيق دائرة مركز شرطة البدرشين، قام 

 97/9/9102 بوابة األهرام

 

http://www.youm7.com/story/2016/2/29/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81--%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%806-%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%85/2606795#.VtPykfl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/29/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D8%A9--%D8%A8%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%88/2606844#.VtPyqfl97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/867322/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/867374/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/864775/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B2%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%AD%D8%AF.aspx
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 الداخلية تواصل نشر أسماء وصور الهاربين من السجون

الهاربين من السجون والصادر بشأنهم أحكام قضائية نهائية، إيمان ا بأهمية الدور واصلت وزارة الداخلية نشر أسماء وصور 

وتناشد وزارة الداخلية المواطنين التعاون مع كافة األجهزة األمنية .الجماهيري المشارك لجهود الوزارة في تحقيق رسالة األمن

للتواصل مع المواطنين  حيث خصصت الوزارة أرقام تليفوناتواإلدالء بأي معلومات ُتساعد فى إلقاء القبض على هؤالء الهاربين، 

 .فى هذا الشأن

 97/9/9102 بوابة األهرام

 الداخلية تنفي اختفاء محاٍم بالشرقية على يد أمين شرطة وتؤكد مثوله أمام النيابة 

ي بوزارة الداخلية، صحة ما نشرته عدة مواقع إخبارية بشأن اختفاء المحامى إبراهيم عبد المنعم على أحمد، نفى مصدر أمن

المقيم بندر فاقوس بمحافظة الشرقية، واتهام شقيق المحامى المذكور ألحد أمناء الشرطة بالتسبب فى الواقعة وتعريض حياة 

فى ضبط المحامى المذكور تنفيًذا لقرار نيابة أمن الدولة العليا بضبطه  شقيقه للخطر.وأشار المصدر إلى أن الواقعة تتمثل

حصر أمن الدولة العليا، بشأن تحرك لجان الحراك المسلح التابعة لتنظيم اإلخوان، وهو  9102/  72وإحضاره فى القضية رقم 

 اآلن رهن تحقيقات النيابة.

 97/9/9102 بوابة األهرام

 قوات أمن دمياط تفرض كردون ا بالقرب من قرية البصارطة بعد مقتل مواطنين

االشتباكات التي نشبت اليوم الجمعة، بين عدد من فرضت قوات األمن بدمياط، كردون ا أمني ا بالقرب من قرية البصارطة، بعد 

وقامت قوات الشرطة بتمشيط المنطقة .أنصار جماعة "اإلخوان" وقوات الشرطة، في شارع عبد العظيم وزير بمدينة دمياط

د ى محمبالكامل، تحسب ا لوقوع أحداث عنف من قبل عناصر تنظيم اإلخوان، بعد مقتل أحد أخطر عناصر التنظيم بدمياط، ويدع

السيد بدوي، وشهرته "ألمونيا"، ومقتل مواطن يدعى السيد السيد أبوالمعاطى، وشهرته "العربى"، وإصابة آخرين بينهم 

 .ضابطين من الشرطة

 92/9/9102 بوابة األهرام

 -محاكم ونيابات: 

 متهمين في "أحداث عنف الزيتون" 7سنوات لـ  ٠٤"الجنايات" تقضى بالسجن المشدد 

 7سنوات فى إعادة محاكمة  ٠٤قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم "السبت"، بالسجن المشدد 

كانت المحكمة .ألف جنيه ومصادرة المضبوطات ٠٤٤أحداث عنف الزيتون" وتغريمهم “بالقضية المعروفة إعالمي ا بـ  متهمين،

قررت الجلسة الماضية إخالء سبيل شاهد اإلثبات، الضابط إبراهيم القاضي، من سرايا المحكمة، بعدما كانت قد قررت ضبطه 

 .وإحضاره لإلدالء بشاهدته

 92/9/9102 بوابة األهرام

 

 "القضاء اإلداري" تقضي بقبول التنازل في دعوى إنشاء نقابة لضباط الشرطة

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء اإلدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول 

 ترك الخصومة والتنازل في الدعوى المطالبة بإنشاء نقابة للشرطة تضم الضباط واألفراد والعاملين المدنيين.

 92/9/9102 بوابة األهرام

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/864961/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%88.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/866101/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8D-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/5/210/863699/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%B7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/866188/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D9%A1%D9%A0-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%80--%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/867245/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D9%82.aspx
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 القضاء اإلداري يقضي بعدم قبول دعوى سحب الجنسية من نجل أردوغان

القضاء اإلداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة من المحامى  قضت الدائرة الثانية بمحكمة

 سمير صبري، والتي طالب فيها بسحب الجنسية المصرية عن نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان النتفاء القرار اإلداري.

 92/9/9102 بوابة األهرام

 

 ألف جنيه التهامه بسب محامي األلتراس 05تغريم مرتضى منصور 

ألف جنيه، في اتهامه بسب وقذف المحامي طارق  05ادي الزمالك، قررت محكمة جنح أول أكتوبر، تغريم مرتضى منصور رئيس ن

 العوضي الشهير بمحامي األلتراس.

 92/9/9102 بوابة األهرام

 

 براءة المحامى سمير صبرى من دعوى سب وقذف سما المصرى

قضت محكمة جنح الجمالية، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم اليوم األحد، ببراءة المحامى سمير صبرى، فى الدعوى التى 

 أقامتها ضده الفنانة سما المصرى.

 92/9/9102 بوابة األهرام

 

 إخالء سبيل قاضي بيان رابعة المتهم بإهانة رئيس مجلس القضاء

ان رابعة"، بعد أن كان محبوسا احتياطيا على ذمة بي" قضاة أحد عوض، أمير المستشار سبيل إخالء العامةقررت النيابة 

كان رئيس مجلس التأديب .التحقيقات فى اتهامه بإهانة رئيس مجلس التأديب األعلى، المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف

راسة دار القضاء، داخل بح المكلفة األمن قوات قبل من احتجازه وتم العامة، النيابة أمام التحقيق إلى األعلى، قرر إحالة القاضي

 .غرفة حرس المحكمة، وسط تشديدات مكثفة من قبل الشرطة

 92/9/9102 رصد

 

 القضائية"األمور المستعجلة" تقضي بعدم االختصاص في دعوى حظر نشر مرتبات الهيئات 

قضت محكمة القاهرة لألمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، بعدم االختصاص فى الدعوى المستعجلة، التى تطالب بإلزام 

جميع وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة بحظر نشر أي أخبار مالية كاذبة تتعلق بمرتبات ومكافآت وبدالت أي من 

ز فى التعليق على األحكام القضائية بما يمس هيبة القضاء والحض من كرامتهم وإحالتها للقضاء الهيئات القضائية، وحظر التجاو

 اإلداري.

 97/9/9102 بوابة األهرام

 

 استبعاد سيد مشاغب مؤسس رابطة ألتراس الزمالك من قضية اقتحام مقر األمن الوطني

استبعدت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد عبد الشافي، سيد مشاغب، مؤسس رابطة التراس نادي الزمالك، 

 .9107موعة، من قضية اقتحام مقر األمن الوطني في عام وسيد بيجو، كابو المج

 97/9/9102 بوابة األهرام

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/867244/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/867287/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/867339/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%88%D8%B6-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A9-.aspx
http://rassd.com/178500.htm
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/864847/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D8%B4.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/864889/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D8%A8-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B6%D9%8A.aspx
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 من البرلمان دعوى أمام القضاء اإلداري إلسقاط عضوية توفيق عكاشة

أقام سمير صبري، المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء االداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، طالب فيها بإسقاط عضوية 

 توفيق عكاشة من مجلس النواب، لقيامه باستضافة السفير اإلسرائيلي بمنزله.

 97/9/9102 بوابة األهرام

 

 الحبس سنة لمحافظ الجيزة السابق المتناعه عن تنفيذ حكم قضائي

من خالد زكريا العادلى، محافظ الجيزة السابق على حبسه سنة مع  قضت محكمة جنح مصر الجديدة، برفض المعارضة المقدمة

جنيه ا على سبيل التعويض المدنى  50الشغل وكفالة ألفي جنيه إليقاف التنفيذ، وألزمته بأن يؤدى للمدعين بالحق المدنى مبلغ 

 المؤقت، على خلفية اتهامه باالمتناع عن تنفيذ حكم قضائى، وأيدت الحكم.

 97/9/9102 بوابة األهرام

 

 جنح مستأنف الدقي تحيل النائب أكمل قرطام للنيابة

جنح مستأنف الدقي، برئاسة المستشار محمد نافع، قبول استئناف رجل األعمال وعضو مجلس النواب، أكمل  قررت محكمة

قرطام، على حكم حبسه سنة، شكال وفي الموضوع إللغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر 

 ون الواقعة تشكل جناية في اتهامه بالتزوير.الدعوي وإحالتها للنيابة العامة التخاذ شئونها، وذلك ك

 97/9/9102 بوابة األهرام

 

 تباشر التحقيق فى اتهام أبو تريكة باالنضمام لجماعة اإلخواننيابة أمن الدولة 

قال مصدر قضائي وثيق الصلة، إن النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، أحال ملف قضية اتهام أبو تريكة بتمويل جماعة 

شخص ا،  0725يبلغ عددهم إرهابية أسست على خالف القانون، ورجل األعمال صفوان ثابت، وآخرين من المتحفظ على أموالهم 

وأضاف المصدر إلى أن النيابة العامة تلقت بالغات عدة من لجنة حصر وإدارة أموال اإلخوان، .لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق

 .تحمل اتهامات للمحالين للتحقيق بتمويل الجماعة واالنضمام إليها

 97/9/9102 بوابة األهرام

 

 -اعتقاالت: 

 

 أشخاص بتهمة تكوين خلية إرهابية في دمنهور 2القبض على 

أشخاص بتهمة تشكيل خلية إرهابية تابعة لمجموعات أطلق عليها مسمى "لجان  2ألقت أجهزة األمن بدمنهور القبض على 

 الحراك المسلح"، تضم عناصر من مختلف محافظات الجمهورية لتنفيذ عملياتهم.

 97/9/9102 بوابة األهرام

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/864903/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/864921/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AD.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/864956/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%AC%D9%86%D8%AD-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A3%D9%83%D9%85%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/864983/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A9-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/866077/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86.aspx


 

 

9102فبراير 92  مرصد اإلعالم المصري       23   

 

 الداخلية: ضبط خلية إرهابية تستهدف االقتصاد المصري والشرطة والقضاء 

أمر المستشار خالد الشباسي، رئيس محكمة جنايات الجيزة، بحبس أفراد خلية نوعية، يتزعمها يوسف نجل القيادي اإلخواني 

كانت معلومات قد وردت لقطاع األمن الوطني بأن المتهمين محمد طه .الجواد رئيس تنظيم اإلخوان باإلسكندريةأحمد علي عبد 

مهندس كهرباء(، وأمين تنظيم اإلخوان -سنة 57موظف حكومي(، وأحمد محمود محمد إبراهيم )-سنة 77فضل غنيم )

 .ة ومناهضة للدولة، والشرطة والجيش والقضاءبالسويس، يتزعمهم المتهم األول، اعتزموا القيام بأعمال تخريبي

 92/9/9102 بوابة األهرام

 -الملف الحقوقى: 

  أحزاب ومنظمات مجتمع مدني يطلقون مبادرة لزيارة السجون

أكدت الدكتورة هالة فودة، أمين الحقوق والحريات بالحزب المصرى الديمقراطى، أن الحزب أطلق مبادرة لزيارة السجون بمشاركة 

وء األوضاع فى السجون ومنع الزيارات. وأوضحت مجموعة من األحزاب المدنية والمنظمات الحقوقية بعد ما ترددت أحاديث حول س

سجون العقرب واألبعدية  9أن المبادرة تقدمت بطلب من خالل نوابها بالبرلمان لوزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار لزيارة 

، التعامل معهموسجن ميت سلسيل وطره، لتتمكن من تقديم اإلعاشة واألدوية وزيارة بعض الحاالت التى بلغت بشكوى من سوء 

ومنهم محمود محمد " معتقل التى شيرت ". وأوضحت أن المبادرة تشمل كال من المصرى الديمقراطى ومصر الحرية والدستور 

  .منظمات مجتمع مدني من بينهم المفوضية المصرية والشراكة العربية ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين 5والعدل، و

 92/9/9102 اليوم السابع

 

 نقل هشام جعفر إلى مستشفى ليمان طره

وفي .أعلنت صفحة الباحث هشام جعفر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المدى للتنمية اإلعالمية نقله إلى مستشفى ليمان طره

الصفحة أيض ا دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاج ا على ما وصفته بـ "سوء المعاملة" بسجن وقت سابق أعلنت 

 .العقرب

 92/9/9102 مصر العربية

 

 مطالب مقابل فك اضرابهم عن الطعام 5سجناء العقرب يرفعون 

والمحبوس حاليا على زمة قضايا شغب وأعمال عنف، عدة محاور قالت إنها نشرت صفحة عصام سلطان القيادي بحزب الوسط، 

إن ” فيس بوك“وقالت الصفحة في تدوينه على موقع .مطالب المعتقلين المضربين عن الطعام بسجن العقرب شديد الحراسة

ب المعتقلين استقالل مصلحة السجون وعدم انحيازها لصف السلطة وخرقها للقانون بال خوف من مساءلة على حسا

وطالبت بإنهاء ما اسمته حالة القتل البطيء بالحصار الطبي للمعتقلين ومنع العالج واالدوية والتريض وهي حقوق .المعارضين

يكفلها لهم القانون، إضافة إلزالة الحاجز الزجاجي في الزيارة وإطالة مدة الزيارة الى ساعة ) بموجب القانون( والسماح بإدخال لوازم 

ونقلت الصفحة أن المطلب الرابع للمضربين عن الطعام هو انتهاء سياسة التجويع بمنع دخول أى أطعمة .الضرورية إليهم الحياة

 ضرورة على عن الطعام  وشدد المضربون.من الخارج وإجبار المعتقلين على شراء طعام السجن غير الصحي وأحيانا الفاسد

 .المعتقلين وأسرهم خارج إطار القانون مع فيه التعامل يكون وأال السجون بباقي العقرب سجن مساواة

 92/9/9102 مصر العربية

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/863675/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%A7.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/2/29/9-%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86/2606903#.VtPyRPl97IU
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%A7/946757-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%87
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%A7/947253-%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%86-5-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%81%D9%83-%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85
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 ازدراء اإلسالم منظمة يدينون حبس أطفال المنيا بتهمة 99أحزاب و

منظمة حقوقية، بيانا رفضت فيه الحكم الصادر بحق ثالثة أطفال بمحافظة المنيا بالحبس خمس سنوات  99أحزاب و 2أصدرت 

وقال البيان الصادر عنهم، تعلن األحزاب والمنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان عن صدمتها وألمها .بتهمة ازدراء األديان

أطفال )مولر عاطف، باسم  7عن محكمة جنح أحداث بني مزار بسجن  9102فبراير  95الصادر يوم الخميس الموافق من الحكم 

أمجد، ألبير أشرف(، بالمنيا لمدة خمس سنوات وإيداع الطفل الرابع )كلينتون مجدي( لدى مؤسسة عقابية على خلفية اتهامهم 

صدور الحكم بالسجن ثالث سنوات على مدرس األطفال األستاذ جاد يوسف  9105ديسمبر  70بازدراء االسالم، والتي سبقها في 

 ."يونان بذات التهمة

 92/9/9102 مصر العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A7/947111-6-%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%8822-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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 الشأن العسكري

 ــــــــــــــــــــــــــ

 الفريق حجازى يشهد إحدى المراحل الرئيسية للمشروع التكتيكى للمنطقة الشمالية

الذى نفذته إحدى شهد الفريق محمود حجازى رئيس اركان حرب القوات المسلحة احدى المراحل الرئيسية للمشروع التكتيكى 

، والذى يأتى فى إطار الخطة السنوية » المايلز » الوحدات المدرعة بالمنطقة الشمالية العسكرية بإستخدام مقلدات الرماية 

تضمنت المرحلة دفع األنساق المدرعة والميكانيكية القتحام الحد االمامى  للتدريب القتالى لتشكيالت ووحدات القوات المسلحة .

الرئيسية ، وتطوير الهجوم لإلستيالء على خطوط ذات أهمية حيوية ، وصد الهجوم المضاد والوصول الى خط حيوى للدفاعات 

وناقش رئيس االركان قادة الوحدات المقاتلة والمعاونة المشاركة فى أسلوب تنفيذ  وتأمينه واستكمال تنفيذ باقى المهام .

شاد وا اقف التكتيكية المفاجئة التى يمكن التعرض لها أثنـاء إدارة العمليات .المهام المكلفين بها ، وكيفية التعامل مع المو

بالجهد الذى تبذله المنطقة الشمالية بالتعاون مع القوات البحرية لتأمين الجبهة الداخلية وحماية السواحل المصرية فى نطاق 

لى عاقف والتحديات التى تستهدف امن مصر القومى المسئولية وتنفيذ كافة االنشطة والمهام التى تسند اليهم لمجابهة المو

 .حضر المرحلة عدد من كبار قادة القوات المسلحة .كافة االتجاهات االستراتيجية

 92/9/9102 األهرام

 دفعة جديدة من المتطوعين بالقوات المسلحة بدءا من غدقبول 

صدق الفريق اول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واالنتاج الحربى على االعالن عن قبول دفعة جديدة 

ان  مر صحفىعبدالعليم فى مؤتوقال مدير ادارة التجنيد اللواء محيى الدين  من المتطوعين اعتبارا من غد اول مارس المقبل .

كحد  % 21بمجموع » االزهرية والمهنية والرياضية » الفئات المطلوبة تتمثل فى الحاصلين على االعدادية العامة وما يعادلها 

ث الادنى ، وكذلك الحاصلون على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية ودبلوم صنايع كول ودبلوم التلمذة الصناعية نظام الث

 »ومن شعبة الميكانيكا » جميع تخصصات شعبة الكهرباء » كحد ادنى فى تخصصات من شعبة الكهرباء  % 21سنوات بمجموع 

وتشكيل ولحام المعادن ومعادن وفلزات وسباكة معادن » خراطه » والتشغيل على الماكينات » برادة » تركيبات ميكانيكية 

ميكانيكا سيارات وكهرباء سيارات وصيانة » بجميع انواعها ، ومن شعبةالمركبات  واجهزة دقيقة وتشغيل المعادن وميكانيكا

ومن الشعبة » الزخرفة واالعالن والتنسيق » ومن شعبة الزخرفة » اوناش » سيارات وجرارات واالت زراعية ومعدات ثقيلة 

 التبريد والتكييف وااللكترونيات» اخرى وتشمل بجانب تخصصات » الحديد المشغول واللحام واالثاث المعدنى واللحام » المعدنية 

 .كمبيوتر والسلكى وحاسبات آليةوال

 92/9/9102 األهرام

 دفعة من خريجى الجامعات بالكلية الحربيةقبول  

ريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربى على اإلعالن عن قبول دفعة جديدة صدق الف

 019مختلط والدفعة  29مهندسين و 79أطباء و  012والتى تشمل الدفعات  9102من خريجى الجامعات بالكلية الحربية دفعة مايو

ابو اسماعيل مدير الكلية الحربية و مدير مكتب تنسيق الكليات والمعـاهد  رئيسات تمريض ، صرح بذلك اللواء أ ح جمال

العسكـرية اثناء وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده صباح أمس لإلعالن عن شروط القبول للدفعات الجديدة بحضور اللواء دكتور 

 س الطبى للقوات المسلحة .مصطفى أبوحطب مدير إدارة الخدمات الطبية واللواء دكتور عاطف امام رئيس المجل

 92/9/9102 األهرام

http://www.ahram.org.eg/News/131831/25/482299/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131831/25/482302/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A1%D8%A7-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131831/25/482309/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%88%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.aspx
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 قوات مصرية وعربية وإسالمية تواصل تنفيذ التدريب العسكري "رعد الشمال" بالسعودية

نفيذ تواصلت عناصر القوات المسلحة المصرية المشاركة في تدريب "رعد الشمال" الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية 

 91العديد من األنشطة والمهام التدريبية المشتركة بالتعاون مع القوات السعودية وقوات درع الجزيرة، إضافة إلى قوات من 

وقد شهدت األيام الماضية نشاًطا مكثًفا للقوات المشاركة بمعسكرات التدريب الخارجي بنطاق مدينة  دولة عربية وإسالمية أخرى.

بمنطقة حفر الباطن شمال المملكة العربية السعودية، تضمنت رفع معدالت الكفاءة واالستعداد القتالي الملك خالد العسكرية 

وتنظيم المحاضرات النظرية والعملية على الموضوعات العامة والتخصصية لتوحيد المفاهيم وتحقيق التقارب والتفاهم بين 

وات الشقيقة مشروع ا لمراكز القيادة يتضمن عدد من المباريات و تنفذ القوات المصرية بالتعاون مع الق القوات المشاركة.

الحربية، وفرض المواقف التكتيكية غير المخططة، للتأكد من قدرة وكفاءة القادة والقوات علي كافة المستويات لتنفيذ أي مهمة 

 قد تسند إليهم.

 97/9/9102 بوابة األهرام

 وزير الدفاع القبرصى خريستوفوروس فوكايديس يصل القاهرة

"خريستوفوروس فوكايديس" وزير الدفاع القبرصى فى زيارة لمصر تستغرق يومين يلتقى خاللها  القاهرة الدولى  وصل إلى مطار

بعدد من المسئولين المصريين. ومن المقرر أن يبحث وزير الدفاع القبرصى الذى وصل على رأس وفد عسكرى قادما من الرناكا 

ديد من المجاالت خاصة فى التدريب والتسليح ومواجهة القضايا المهمة التى تتصل بالمنطقة، وزيادة آفاق التعاون فى الع

 التنظيمات اإلرهابية والهجرة غير الشرعية.

 92/9/9102 اليوم السابع

 ئيل لمناقشة األوضاع بسوريةرئيس أركان القوات األميركية يزور إسرا

يصل رئيس أركان القوات األميركية الجنرال جوزيف دينفورد إلى إسرائيل الخميس المقبل، إلجراء محادثات مع رئيس الحكومة 

اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع موشيه يعالون، ورئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، الجنرال جادي أيزنكوت، وفق 

صحيفة يديعوت أحرونوت، صباح اليوم اإلثنين. وبحسب الصحيفة، سيبحث الجنرال األميركي مع نتنياهو ويعالون جملة من 

يذكر ان رئيس األركان األمريكى كان  "القضايا اإلقليمية وفي مقدمتها وقف إطالق النار في سورية وتأثيره على الدول المجاورة".

 .فى زيارة الي مصر منذ عدة أيام

 92/9/9102 العربي الجديد
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