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 األولالمحور 

 المصرية الخارجيةتطورات السياسة 

 

 )بوابة األخبار( األمن الدولي حول الوضع في سوريااجتماع مجلس السيسي يلقي كلمة أمام 

افلة ألقى السيسي كلمة أمام اجتماع مجلس األمن الدولي حول الوضع في سوريا، طالب فيها بمحاسبة المسئول عن قصف ق

أن األزمة السورية مرت عليها خمسة أعوام ونزيف الدم الزال مستمًرا في سوريا وهناك مئات وأكد فيها المساعدات في سوريا 

كل من يراهن على حسم عسكري وأن وقال السيسي، إن الحل السياسي مازال غائًبا،  .الجئيناآلالف من القتلى وماليين النازحين وال

 .لألزمة السورية خاسر

 

 )بوابة األخبار( استعدنا االستقرار رغم اضطرابات المنطقة«: األمن القومي األمريكي»لـ السيسي 

عقد السيسي لقاء مع أعضاء مجلس أعمال األمن القومي، وهو منظمة أمريكية غير حكومية تضم في عضويتها ممثلين عن 

واستعرض تطورات األوضاع  واألمنية المرتبطة باألمن القوميمجتمع األعمال األمريكي المهتمين ببحث الموضوعات السياسية 

 .لماضيةعلى الساحة المصرية خالل األعوام القليلة ا

 

 ويجتمع مع أعضاء الغرفة التجارية األمريكية الدولي.السيسي يحضر غداء عمل بمجلس األعمال للتفاهم 

 )بوابة األهرام(

الدولي، منظمة غير حكومية ال تهدف ومجلس األعمال للتفاهم  حضر السيسي غداء عمل نظمه مجلس األعمال للتفاهم الدولي

للربح وتشجع إقامة حوار بين القادة السياسيين ومجتمعات األعمال في مختلف دول العالم، وتال ذلك اجتماع آخر مع أعضاء 

 األمريكي. –الغرفة التجارية األمريكية ومجلس األعمال المصري

 

 )بوابة األخبار( ريكيةالسيسي يجري حوارًا صحفيًا مع جريدة "واشنطن بوست" األم

أجري السيسي حوارا صحفيًا مع جريدة "واشنطن بوست" األمريكية، وذلك بمقر إقامة السيسي بمدينة نيويورك َعِلي هامش 

وتناول السيسي خالل الحوار تطورات  لألمم المتحدةات الجمعية العامة زيارته الحالية للواليات المتحدة األمريكية لحضور اجتماع

 األوضاع في مصر والجهود التي تقوم بها الدولة والحكومة في كافة المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

 

 )اليوم السابع( عن إمكانية الترشح مجددًا للرئاسة: إرادة الشعب هى الحاكمة في حوارة" لسي ان ان" السيسى

"ننجح فى األربع سنوات قائاًل:، 2102رد السيسى، على سؤال حول موقفه من خوض االنتخابات الرئاسية مرة أخرى فى عام 

 وناس كتير محتاجة تعرف هذا عنا فى مصر والعالم". الحاكمة.التحديات كثيرة فى مصر وإرادة الشعب هى  األول.لحالية ا
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 اليوم()المصري  السيسي: سلمنا واشنطن قائمة بأسماء الُمفرج عنهم جنائًيا أو بعفو رئاسي

قال السيسي إنه تم تسليم وزير الخارجية األمريكي، جون كيري، خالل اجتماع لهما، قائمة بأسماء المفرج عنهم سواء جنائيا أو 

بعفو رئاسي إلبالغ اإلدارة األمريكية بحرص مصر على بذل كافة الجهود في هذا الصدد، إال أنه ال توجد تغطية إعالمية لمثل هذه 

 الجهود.

 

 )المصري اليوم( اإلعالم ال يقدم الحقائق بشكل دقيق وال يعكس الواقع في مصر«: بي.بي.إس»لـ السيسي

« سبي.بي.إ»فيما يتعلق بقضية حقوق اإلنسان والمنظمات غير الحكومية، قال السيسي في مقابلة مع تشارلي روز بمحطة 

إن اإلعالم ال يقدم الحقائق بشكل دقيق، كما أنه ال يعكس الواقع في مصر، منوها بأن وسائل اإلعالم والصحافة »األمريكية، 

 .قيود وال يوجد ديكتاتور في مصر تقول ما تشاء، حيث ال توجد

 

 )الوطن( فى مصر« الديكتاتورية»ليس هناك فرصة لـ«: سى إن إن»لـ « السيسى»

قبل أن يتم إذاعة الحوار كاماًل فى وقت متأخر  مقتطفات،األمريكية نشرت منه « سى.إن. إن»قال السيسى، فى حوار مع شبكة 

 وانه ال  دونالد ترامب سيكون رئيسًا جيدًامن ليلة أمس، إنه ليس لديه أدنى شك فى أن المرشح الجمهورى للرئاسة األمريكية 

 مجال وال فرصة في مصر ان يكون بها ديكتاتور.

 

 )بوابة األهرام( السفير طارق عادل يتولى مهمام منصبة حديثا كسفير لمصر في المملكة األردنية الهاشمية

تولى مهام منصبة حديثاً كسفير  الذيــــادل رئيس الديوان الملكى الهاشمى، السفير / طارق عـــ الطروانة،استقبل د. فايز 

تناول اللقاء استعراضاً للعالقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها ودفعها  الهاشمية. وقدلمصر فى المملكة األردنية 

 األصعدة.على كافة  أرحبإلى آفاق 

 

 )اليوم السابع( وضع العرب وزير الخارجية الجزائرى: حضور السيسى أمام األمم المتحدة ُيقوى

كان قوًيا ومهًما،  إن وجود السيسى فى األمم المتحدة خالل الدورة الحادية والسبعينرى رمطان لمعمامرة، قال وزير الخارجية الجزائ

إن السيسى ساهم فى إرساء نفوذ وفحضور مصر يقوى موقف العرب ويساهم فى حل القضايا العالقة أمام المجتمع الدولى، 

 وحضور مصر فى القارة األفريقية.

 

 )اليوم السابع( وزيرة خارجية كولومبيا لليوم السابع: السيسى أظهر نية صادقة إلحالل السالم

 وكلمته أمام السيسى امام الجمعية العمومية لألمم المتحدةية الكولومبية، تعقيبا على خطاب قالت ماريا انجيال وزيرة الخارج

مجلس األمن، "كّنا نترقب ماذا سيقول السيسى بإعتباره رئيس مصر، وحمل خطابه أمس وكلمته اليوم الكثير من صدق النية 

 كذلك تركيزه على األزمة السورية"س، القضية الفلسطينية ملئيا بالحمافى إحالل السالم بالمنطقة، وجاء حديثه عن 
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2102سبتمبر  22  مرصد اإلعالم المصري       3   

 

قاء السيسي وأبومازن في نيويورك يعكس متانة العالقات الثنائية بين مصر السفير الفلسطيني بالقاهرة: ل

 )بوابة القاهرة( وفلسطين

قال سفير دولة فلسطين بالقاهرة جمال الشوبكي إن اللقاء الذي جمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس مع السيسي على 

للجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك يعكس عمق العالقات الثنائية التي تجمع القيادة  70الـ هامش أعمال الدورة 

 .حاضن األكبر للدولة الفلسطينيةالمصرية والفلسطينية من منطلق اعتبار مصر ال

 

 ()اليوم السابع رئيس وزراء النمسا يطالب االتحاد األوروبى بإبرام اتفاقية مع مصر بشأن الالجئين

وبا أور“إن دعا رئيس وزراء النمسا االشتراكى، كريستيان كيرن، االتحاد األوروبى إلى إبرام اتفاقية مع مصر بشأن الالجئين، وقال 

 يجب أن تهتم بتحقيق االستقرار فى المنطقة"، مؤكدًا أن إبرام االتفاقية التى يطالب بها مع مصر تعد "أمرا ضروريا".

 

 )بوابة األخبار( بكلمة السيسي باألمم المتحدة واهتمامه بأمن الخليجقنصل السعودية يشيد 

أشاد قنصل عام السعودية باإلسكندرية منصور بن محمود سالم بكلمة السيسي التي ألقاها في األمم المتحدة واهتمامه بأمن 

 ئما البالد العربية عامة والسعودية خاصة بوقوف مصر ودعمها للدول العربية الشقيقة". الخليج، قائال "هو ما عهدته دا

 

 )بوابة األخبار( «التعليم»السفير األلماني بالقاهرة: ملتزمون بالتعاون مع مصر في 

شهدت القاهرة توقيع اتفاق تمويل يخصص إلنشاء مبنى جديد بالمدرسة األلمانية اإلنجيلية، حيث وقعه يوليوس جيورج لوي 

وقال السفير األلماني بالقاهرة  .سفير جمهورية ألمانيا االتحادية بالقاهرة، والقس شتيفان الكارشاه رئيس مجلس إدارة المدرسة

 .ة فيما يتعلق بالمدارس األلمانيةمانيا بالتعاون مع مصر في مجال التعليم، خاصإن هذا المشروع يؤكد التزام أل

 

 )مصرالعربية( الخارجية تستنكر والسيسي يقدم كشف حساب بالمفرج عنهم لواشنطن ساعة. 82في 

بيان البيت األبيض األمريكي، بشأن متابعة قضية المواطنة المصرية األمريكية آية حجازي، والمحتجزة على بعد ساعات من 

، أنه سيتقدم خلفية انتهاكات للقانون المصري واستغالل أطفال الشوارع، ردت الخارجية المصرية نقًلا على لسان السيسي

الخارجية األمريكي، جون كيري، خالل اجتماع لهما، قائمة بأسماء المفرج وأعلن السيسي أنه تم تسليم وزير  بقائمة للمفرج عنهم

 .ى بذل كافة الجهود في هذا الصددعنهم سواء جنائيا أو بعفو رئاسي إلبالغ اإلدارة األمريكية بحرص مصر عل

 

 )مصر العربية( حكومات استولت على السلطة "عسكريًا" أوباما: هناك

 بالدها عن طريق األلة العسكرية أكد الرئيس األمريكي باراك أوباما أنه هناك بالعالم الكثير من الحكومات التي وصلت إلى حكم

حدة اليوم:" نجد أن النظام األساسي للدول قد انهار في منطقة مثل الشرق األوسط" مضيفًا وأضاف أوباما في كلمته باألمم المت

"وهناك أيضاً من يستولون على عقول الشباب وينشرون الغضب ضد المهاجرين المسلمين وهذا هو التناقض الذي يواجهه العالم 

 يذكر ان مصر مشاركة في اعمال القمة برئاسة السيسي. اليوم".
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http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1262449-%D9%81%D9%8A-48-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88/1261497-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B
http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88/1261497-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B
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 )مصرالعربية( ي إسرائيلي: صديقنا السيسي أول من التقى ترامب وكلينتونصحف

صديقنا" هو أول زعيم يظهر “بـ السيسي الذي وصفه  اإلسرائيلي إن” wallaالعربية بموقع "قال "أمير تيبون" محلل الشئون 

 في لقاءات مصورة مع مرشحي الرئاسة األمريكية دونالد ترامب وهيالري كلينتون.

 

 )مصر العربية( ترامب للسيسي: اإلرهاب اإلسالمي عدو مشترك

  .لىعوالسيسي أسوشيتد برس بعض تفاصيل اللقاء الذي عقد بين مرشح الرئاسة األمريكي دونالد ترامب  وكالة أنباءكشفت 

السيسي أن تكون الواليات المتحدة "صديقة مخلصة  وبحسب قراءة للقاء أصدرتها حملة المرشح الجمهوري، فقد وعد ترامب

 لمصر" حال انتخابه رئيسا، واصفا "اإلرهاب اإلسالمي المتطرف" بأنه عدو مشترك.

 

 )موقع وزارة الخارجية المصرية( السفيرة المصرية فى رواندا تزور مخيم مهاما لالجئين

زارت السفيرة د. نميرة نجم سفير مصر لدى رواندا مخيم مهاما لالجئين البورونديين فى رواندا للوقوف على أحوال المخيم 

 واحتياجات الالجئين.

 

 )اليوم السابع( إثيوبيا تؤكد استمرار بناء سد النهضة بغض النظر عن الدراسات البيئية

أعلنت الحكومة اإلثيوبية أنها ستواصل العمل فى بناء سد النهضة على نهر النيل بغض النظر عن نتائج تقرير تأثيره على 

 تم االتفاق على اجرائه مع مصر والسودان. الذيالبيئة 

 

 )اليوم السابع( السودانية لمياه النيل بالخرطومبدء اجتماعات الهيئة المصرية 

سفير معتز موسى وزير انطلقت فعاليات اجتماعات الهيئة المصرية السودانية المشتركه لمياه النيل، فى الخرطوم بحضور ال

ويرأس الوفد المصرى فى االجتماعات المهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل، ومن  .الكهرباء والسدود السودانى

 السودان الدكتور سيف حمد.

 

 موقع وزارة الخارجية المصرية() التدفق السياحى االيطالى

ات التى انعقدت خالل االسابيع الماضية مع أحد أكبر صرح السفير عمرو حلمى سفير مصر فى روما بأنه فى ضوء االجتماع

رحلة مباشرة للطيران العرضى انطالقًا من  00المستثمرين االيطاليين فى قطاع السياحة فى مصر، فقد تم االتفاق على تسيير 

 .ن أكتوبر القادمبارًا من األول معدد من المدن االيطالية إلى مدينة شرم الشيخ، ومن المقرر أن تبدأ تلك الرحالت اعت

 

 )رصد( جيروزاليم بوست تكشف عن لقاء سري جمع السيسي بقيادات يهودية في نيويورك

السيسي مع قيادات يهودية، على هامش على هامش  عبد الفتاحكشفت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، عن لقاء جمع 

، أن السيسي أشاد بالتعاون وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها للجمعية العامة لألمم المتحدة 70مشاركته في فعاليات الدورة 

 اإلسرائيلي في الحرب على اإلرهاب في سيناء".

http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1261354-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1261354-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1261179-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1261179-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=fe8e826e-0aee-4e1a-b78c-20850273b599
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=fe8e826e-0aee-4e1a-b78c-20850273b599
https://www.youm7.com/story/2016/9/21/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A8%D8%BA%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/2891896
https://www.youm7.com/story/2016/9/21/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A8%D8%BA%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/2891896
https://www.youm7.com/story/2016/9/22/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85/2892289
https://www.youm7.com/story/2016/9/22/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85/2892289
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=001c70dc-aca4-4e68-89b5-66eb221f6f85
https://rassd.com/193597.htm
https://rassd.com/193597.htm
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -المصرية: الرئاسة 

 (بوابة األهرام) عالء يوسف: الرئاسة المصرية تتعامل على قدم المساواة مع المرشحين للرئاسة األمريكية

ن المرشح الجمهوري أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير عالء يوسف، أن مصر تتعامل على قدم المساواة مع كل م

جاء ذلك في رد من السفير حول المرشح المفضل  للرئاسة األمريكية دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية هيالري كلينتون.

 للرئاسة المصرية في االنتخابات الرئاسية األمريكية المقبلة.

 

 -الحكومة المصرية: 

 (األهرام) «اآلرجوت»تتعدى نسبة  مجلس الوزراء: لم ولن يسمح بدخول اى رسائل أقماح

مس برئاسة شريف إسماعيل رئيس الوزراء على إهتمام الحكومة بإستمرار تدفق السلع أشدد مجلس الوزراء خالل اجتماعه 

فى إطار من  السلع، وذلكمل على ضمان أرصدة آمنة من هذه االستراتيجية من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلي، والع

 اإلجراءات الدقيقة التى تضمن الحفاظ على الصحة العامة لإلنسان بالدرجة األولى والنبات.

 

وابة )ب يوجه بسرعة تعقب المسئولين عن غرق مركب رشيد وتكثيف عمليات البحث واإلنقاذ إسماعيل

 (األهرام

وجه رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، بسرعة تعقب وضبط المسئولين عن حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية بعرض البحر 

ل قيامه باجراء عدة اتصاالت مع المتوسط أمام ساحل مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، وتقديمهم لجهات التحقيق، جاء ذلك خال

 الوزراء المعنيين، لمتابعة الحادث والوقوف على كافة مالبساته.

 

 (بوابة األخبار) الوزراء يوافق على سحب الشريحة الثانية من تمويل "برنامج الحوكمة ودعم الطاقة"

وافق مجلس الوزراء على سحب الشريحة الثانية من تمويل "برنامج الحوكمة ودعم الطاقة" المقدم بنك التنمية األفريقي لدعم 

مليار دوالر أمريكي على ثالث سنوات، والذي يهدف إلى إتاحة فائض لتوجيهه إلى  0.1الموازنة العامة للدولة بإجمالى مبلغ 

 القطاعات اإلجتماعية.

 

 (بوابة األخبار) «حماية المخطوطات»يوافق على تعديل بعض قوانين الوزراء 

بشأن حماية المخطوطات، والذي ينص  2112( لسنة 2وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم )

ايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما على إنشاء لجنة دائمة تختص بوضع المع

 يكفل المحافظة عليها.

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1239675.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1239675.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192031/27/552171/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%85-%D9%88%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%89-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A3%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%AF.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192031/27/552171/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%85-%D9%88%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%89-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A3%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%AF.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1239593.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1239593.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1239593.aspx
http://akhbarelyom.com/news/562121
http://akhbarelyom.com/news/562121
http://akhbarelyom.com/news/562116
http://akhbarelyom.com/news/562116
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 -البرلمان المصري: 

 (بوابة األخبارعلي عبد العال يلتقي سفراء كال من اثيوبيا وكازخستان )

التقى رئيس مجلس النواب، د. علي عبد العال، بمكتبه كال من سفير كازاخستان بالقاهرة، بيريك أريان، والسفير اإلثيوبي، 

 محمود ديرير، وذلك لبحث سبل دعم العالقات بين مصر وكازاخستان وإثيوبيا خاصة في المجاالت البرلمانية.

 

 (بوابة األهرام) ص للبيت األبيضالوفد البرلماني إلى نيويورك يلتقي المترجم الخا

، حيث استهل الوفد لألمم المتحدة عدة لقاءات مكثفة 70عقد الوفد البرلماني المشارك فى فعاليات الجمعية العامة رقم 

التقي بعدها القاضية األمريكية جينين بيرو، ثم عقد والخاص للبيت األبيض. المترجم-البرلماني لقاءاته اليوم مع جمال هالل 

 .جلس العالقات الالتينية/العربية، الرئيس السابق لجمهورية الدومينيكان وملقاء مع الرئيس فيرنانديزالوفد 

 

 (اليوم السابع) النائب حسين عيسى يعلن ترشحه لرئاسة "الخطة والموازنة" بدور االنعقاد الثانى

ور ى دأعلن النائب حسين عيسى، عضو مجلس النواب عن ائتالف "دعم مصر"، ترشحه لرئاسة لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ف

 االنعقاد الثانى، مؤكدًا أن لديه خطة موسعة سيبدأ تنفيذها فور بدء الدور الثانى، المقرر فى أكتوبر المقبل.

 

 -تصريحات: 

 (المصري اليوم) «النواب»شكل صدمة لـ « اإلرجوت»برلماني: عودة استيراد 

إن قرار مصر بالتراجع عن وقف استيراد القمح المصاب بفطر اإلرجوت  السعداوي،قال عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، مجدي 

 شّكل مفاجأة بالنسبة للجنة، األمر الذي سيترتب عليه بعقد اجتماع طارئ للجنة، واستدعاء وزير الزراعة لبحث تداعيات هذا األمر.

 

 (الشروق) «التصالح»مليارات من األموال المهربة بالخارج بـ 1استعدنا «: الداخلية»

مليون جنيه، من  811يارات ومل 1أعلن اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لمكافحة جرائم األموال العامة، عن استعادة 

المتهم أو وكيل له يتقدم أن »األموال المهربة إلى الخارج، عن طريق التصالح مع المسجلين على قوائم تجميد األموال.موضًحا 

 ضده.مر وتفحص القضايا المرفوعة بطلب إلى اللجنة التي يرأسها النائب العام؛ لتدرس األ

 

 -توك شو: 

 (يوم السابعال) لخالد صالح: المجموعة االقتصادية"هتخرب البلد وبتولع فى الجنيه" نائب برلمانى

محمد عبد الغنى، إن تصريحات وزير الصناعة عن "تعويم الجنية" تعبر عن التوجه العام للحكومة بترك الدوالر فى  النائبقال 

إن المجموعة وأضاف السوق الحكومة، مؤكدًا أن القرار يعالج العرض وليس المرض بعد الفجوة بين الوردات والصادرات.

اذ مجموعة من اإلجراءات المتزامنة التى "هتخرب البلد"، مضيفًا:" المجموعة العبقرية االقتصادية االقتصادية عبقرية فى اتخ

 وتجبره على االنتحار"..الحكومة بتولع فى الجنيه...تخرب البلد وسياستها هتلبسنا فى الحيط..

 

http://akhbarelyom.com/news/562061
http://akhbarelyom.com/news/562061
http://gate.ahram.org.eg/News/1239613.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1239613.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/9/22/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%87-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF/2891205
https://www.youm7.com/story/2016/9/22/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%87-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF/2891205
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1012488
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1012488
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22092016&id=c2750155-8cdf-4b80-a275-2c4131888dc4
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22092016&id=c2750155-8cdf-4b80-a275-2c4131888dc4
https://www.youm7.com/story/2016/9/22/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF-%D9%88%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%B9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-/2892119
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 (الشروق) . وال تتدخل في شؤوننا.معتز عبد الفتاح ألمير قطر: ما تقوله طبقه على نفسك أوال.

انتقد معتز عبد الفتاح، تصريح أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثان، بأن مصر تتدخل في شؤون الدول األخرى، في إشارة منه 

من ساوك بنفسه فما ظلمك، وما تقوله يجب أن »وجه حديثه لألمير القطري، قائًلا: موقال .ن ليبياإلى تدخل مصر في شؤو

 .«تطبقه على نفسك أوال، فأنت ترى أن مصر تتدخل في شؤون ليبيا، ونحن نطالبك بعدم التدخل في شئوننا

 

 (الشروق) إبراهيم عيسى: طريقة صناعة القرار في مصر تدل على الهزل الشديد

من فطر اإلرجوت،  %1.11علق إبراهيم عيسى، على تراجع وزارة الزراعة عن قرارها بمنع استيراد األقماح التي تحتوي على نسبة 

طريقة صناعة القرار في مصر تدل على الهزل الشديد،  وأن ".اك والهشاشة والفشل في إدارة شؤون البالدقائال: "يدل على االرتب

 ".؟صدر قراًرا دون دراسته مع زمالئهمتسائال: "كيف ينفرد وزير الزراعة بقرار استراتيجي وهام جًدا مثل استيراد القمح؟، وكيف ي

 

 (الشروق) لصالح تركياالقوة الناعمة في مصر تراجعت «: المسلماني»

قال أحمد المسلماني، إن مصر كانت عاصمة للقوة الناعمة في الشرق األوسط بالكامل، مؤكًدا على تراجع أدوار الفن، والدراما 

أن تركيا لم تكن تمتلك أي أداة من أدوات القوة الناعمة في  وأضاف.ا، واإلعالم في مصر بشكل غير مسبوق لصالح تركياوالسنيم

 الماضي مقارنة بمصر، موضًحا أنها سبقت مصر بشكل كبير في هذا المجال.

 

 -سوشيال ميديا: 

 (مصر العربية) نجاد البرعي: االختالف مع نظام السيسي ال يعني هدم الدولة

وقال أي .م للدولةذكر المحامي والحقوقي نجاد البرعي، أن الخالف في وجهات النظر مع النظام الحالي، ال يجب تفسيره على أنه هد

ا : "الدولة التي يهدمهوتابع ."إداره شئون الدولة، ال يجب تفسيره على أنه هدم للدولة علىخالف في وجهات النظر مع القائمين 

 .انتقاد حكامها تكون دولة رخوة

 

 (مصر العربية) يوسف الحسيني عن مطالبة بكري بتشكيل حكومة حرب: النفاق أداة الفاشل

وقال في تغريدة .النواب، بتشكيل حكومة حرب من العسكريين ندد يوسف الحسيني، بمطالبة النائب مصطفى بكري عضو مجلس

عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": "بكري يطالب بحكومة حرب من العسكريين، بصرف النظر أن تشرشل اللي قاد 

 ."انجلترا في الحرب كان مدني لكن، يظل النفاق والتسلق والتزلف أدوات الفاشل الجاهل

 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22092016&id=615b30d6-1862-4a76-a7b2-70d7092b1863
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22092016&id=615b30d6-1862-4a76-a7b2-70d7092b1863
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22092016&id=188f9fe8-a2cc-4682-9bbe-2afa1825a2dc
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22092016&id=188f9fe8-a2cc-4682-9bbe-2afa1825a2dc
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21092016&id=2ebee135-6a1e-480e-9347-0f7348747f04
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21092016&id=2ebee135-6a1e-480e-9347-0f7348747f04
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%A7/1262300-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D9%87%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1262300-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D9%87%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1262264-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B4%D9%84
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%A7/1262264-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B4%D9%84
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 الثالثالمحور 

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 (بوابة االخبار) مليار دوالر 02.2ارتفاع المعامالت الرأسمالية والمالية لـ  المركزي:البنك 

تدفق للداخل  صافيحققت  2101/2102 أكد أحدث تقرير للبنك المركزي، ارتفاع المعامالت الرأسمالية والمالية خالل العام المالى

التدفق الداخل لالستثمار األجنبي المباشر فى مصر ليسجل  صافيمليار دوالر كمحصلة الرتفاع  07.2مليار دوالر مقابل  02.2بلغ نحو 

 .مليار دوالر 2.8يار دوالر مقابل مل 2.2نحو 

 (بوابة االخبار) جهيئة السلع التموينية تعلن عن مناقصة الستيراد القمح من الخار

راء عن مناقصة الستيراد قمح من الخارج وذلك عقب صدور قرار من مجلس الوز باإلعالن فوراقامت هيئة السلع التموينية 

وذلك بعد أن  في األلف ٥المسموح بها  األرجوت بتعديل مواصفة استيراد القمح والسماح باالستيراد على أن تكون نسبة فطر

 تهديد بعض الدول بحظر دخول الحاصالت الزراعية المصرية إليها مثل روسيا وأمريكاومناقصات خالل أسبوعين بسبب  ٣تم إلغاء 

 (بوابة االخبار) مليار دوالر 8.2تراجع اإليرادات السياحية لـ  المركزي:البنك 

 7.8مليار دوالر مقابل  8.2لتسجل  % 82.2كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، تراجع اإليرادات السياحية بمعدل 

 لة.مليون لي 10.2مليون ليلية إلي  22.2مليار دوالر لتراجع عدد الليالي السياحية من 

 (المصري اليوم)« تحويالت الخارج»تراجع إيرادات القناة وانخفاض «: المركزى»

الى ، مقارنة بالعام الم2102 -2101خالل العام المالى  %8.1قال البنك المركزى إن إيرادات المرور بقناة السويس تراجعت بنسبة 

مليار دوالر فى  1.8مليارات دوالر، خالل العام المالى الماضى، مقابل نحو  1.0أن حصيلة المرور بالقناة بلغت  السابق عليه، وأضاف

 . 2102/ 2101 لعاممليار دوالر  2.02ورصد التقرير تراجع صافى التحويالت الجارية ليقتصر على نحو  2101 -2108العام المالى 

 (بوابة االخبار) مليار دوالر عجًزا بالميزان التجاري 87.2 البنك المركزي:

مليار  82.0مليار دوالر مقابل  87.2كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن تحقيق الميزان التجاري عجزا بلغ نحو 

وأوضح تقرير البنك المركزي، تراجع  ات والواردات المصرية بانخفاض األسعار العالمية للبترولدوالر وهو ما يرجع لتأثير الصادر

 .مليار دوالر 22.2مليار دوالر، مقابل  02.7مليار دوالر لتقتصر على نحو  8.1حصيلة الصادرات السلعية بنحو 

 (بوابة االخبار) الجنيهوزيرالتجارة ينفى التصريحات المنسوبة له بوجود نية لدى الحكومة لتعويم 

 لحو-أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أن التصريحات المنسوبة له في عدد من الصحف والمواقع اإللكترونية 

حيث أكد قابيل  إلى أنه شابها بعض األخطاء حيث خرجت عن سياقها ونشرت بأسلوب يخالف الحقيقة مشيرا-تعويم الجنيه 

 .أن قرار تعويم الجنيه هو حق أصيل للبنك المركزي وحده حيث أنه المنوط بوضع

 (بوابة االخبار) عربة للسكة الحديد 711التعاون الدولي تبحث تمويل مشروع تصنيع 

استقبلت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، يولديس أوجوليس، وزير النقل بالتفيا بحضور السفيرة ايفت شولتا، سفيرة 

وبحث الجانبان العرض المقدم من إحدى البنوك  جمهورية التفيا بالقاهرة وممثلي شركات في مجال النقل والسكك الحديدية

 .ة القومية لسكك الحديدية المصريةعربة سكة حديدية، لصالح الهيئ 711الالتفية لتمويل مشروع توريد وتصنيع 

http://akhbarelyom.com/news/562101
http://akhbarelyom.com/news/562101
http://akhbarelyom.com/news/562194
http://akhbarelyom.com/news/562194
http://akhbarelyom.com/news/562056
http://akhbarelyom.com/news/562056
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1012482
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1012482
http://akhbarelyom.com/news/561922
http://akhbarelyom.com/news/561922
http://akhbarelyom.com/news/562018
http://akhbarelyom.com/news/562018
http://akhbarelyom.com/news/561875
http://akhbarelyom.com/news/561875
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 (جريدة االهرام) وفد صينى بالقاهرة الشهر المقبل لالتفاق على مشروعات استثمارية جديدة

ان وفدا من الخبراء سيزور القاهرة الشهر المقبل للتباحث مع  c.d.bأكدت يانج لى مى نائب مدير عام بنك الصين للتنمية 

مشيرة الى  الوزارات المعنية وعرض الدراسات وتحديد األطر المالئمة تمهيدا النتقاء المشروعات وبدء تقديم الحزم التمويلية،

 مليون دوالر قروضا للبنك االهلى لتمويل مشروعات بمصر. 711تقديم بالدها 

 (جريدة االهرام) للطاقة والبنية األساسية« التمويل الدولية»مليارا دوالر من 

كشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، عن أنها ستبحث مع مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، 

د مصر فى االجتماعات السنوية للبنك بواشنطن، الشهر المقبل، دعم عدد من المشروعات فى مجاالت البنية خالل رئاستها وف

 االساسية والطاقة المتجددة، والنقل، والمياه، والتعليم فى مصر، ضمن محفظة مصر فى المؤسسة التى تبلغ مليارى دوالر.

 (جريدة االهرام) ةمليون يورو من االتحاد األوروبى للتنمية االقتصادي 11

مليون يورو ، تستهدف دعم التنمية االجتماعية واالقتصادية  11أعلن االتحاد األوروبى حزمة جديدة من المساعدات لمصر بقيمة 

لمدني. وذكر االتحاد أن الحزمة تستهدف بوجه خاص حقوق المرأة وإدارة موارد المياه. ويعد هذا التمويل هو الجزء والمجتمع ا

 األول من حزمة المساعدات الثنائية المتوقع تقديمها لمصر.

 (المصري اليوم) مليار جنيه زيادة بودائع البنوك خالل عام 822«: المركزي»

مليار جنيه خالل عام،  822أن إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي، بخالف البنك المركزي، ارتفعت بنحو  المركزي،أعلن البنك 

إلى ارتفاع  وأشار البنك المركزي 2101تريليون خالل يونيو  0. 780تريليون جنيه، مقارنة  2. 028لتصل بنهاية يونيو الماضي 

 تريليون في مايو السابق له. 2. 172سابق له، الذي سجل مليار جنيه، مقارنة بالشهر ال 88الودائع بنحو 

 (رصد) جنيًها 211وإسمنت السويدي  للطن.جنيًها  2811مواد البناء: حديد عز يسجل 

جنيًها  2221للطن، كما سجل "المعادي" جنيًها  2811سعر حديد "عز" وسجَّل ارتفعت أسعار الحديد في األسواق، اليوم األربعاء، 

جنيًها للطن، وسجل "حديد  2211جنيه، بينما بلغ سعر طن حديد"الكومي"  2211"العتال" و"عطية"  طن حديدوبلغ سعر  للطن

 جنيه للطن. 2811جنيه للطن، فيما بلغ سعر حديد "بشاي"  1211المصريين" 

 (مصر العربيه) أجهزة سيادية تسعى الحتكار استيرادهو مفتعلة.رئيس شركة أمريكية: أزمة القمح بمصر 

 يين الكبار في سوق القمح العالميأكد الدكتور محمد رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة رزكوزان إنكوربوريت، أحد الموردين األمريك

أنه ليس هناك أي عالقة  وأضاف أن أزمة القمح األخيرة في مصر مفتعلة من قبل أجهزة سيادية وذلك الحتكار استيراد المحصول

 بين حملة رفض المنتجات المصرية في األسواق األوروبية وبين شروط استيراد القمح.

 (أصوات مصرية) صحيفة: بنوك تدرس تأسيس شركات صرافة

قالت صحيفة األهرام القومية إن عددا من البنوك تدرس تأسيس شركات صرافة جديدة تابعة لها، لمواجهة أزمة سوق صرف 

لفتها شركة صرافة منذ بداية العام الجاري وحتى منتصف شهر أغسطس الماضي لمخا 18وأغلق البنك المركزي المصري  العمالت

 القانون وذلك في محاولة لتحجيم السوق السوداء.

 (بوابة االخبار) مليار دوالر عجز كلي بميزان المدفوعات 2.2البنك المركزي: 

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن تحقيق معامالت االقتصاد المصري مع العالم الخارجي عجز كلي بميزان 

 .2101/2102دوالر خالل السنة المالية  مليار 8.7مليار دوالر مقابل فائض كلي بلغ نحو  2.2المدفوعات بلغ 

http://www.ahram.org.eg/News/192031/5/552153/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192031/5/552153/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192031/5/552151/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192031/5/552151/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192031/5/552155/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192031/5/552155/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1012115
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1012115
http://rassd.com/193558.htm
http://rassd.com/193558.htm
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1262496-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1262496-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://www.aswatmasriya.com/news/details/67995
http://www.aswatmasriya.com/news/details/67995
http://akhbarelyom.com/news/561886
http://akhbarelyom.com/news/561886
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 المجتمعي الحراك-0

 (الوطن) عمال طنطا للكتان يواصلون إضرابهم عن العمل للمطالبة بالتثبيت

إضرابهم عن العمل، داخل عنابر مصانع  واصل العشرات من العمال المؤقتين بشركة طنطا للكتان والزيوت، بمحافظة الغربية

كة للمطالبة بتثبيتهم أسوة بزمالئهم وقال العمال، في مذكرتهم، إن "رئيس مجلس إدارة شركة طنطا للكتان والعضو الشر

 المنتدب يتجاهلها ومنها، الحق في التعيين والتثبيت وال سيما أن رواتبهم ضعيفة ال تكفي حاجاتهم شهريا".

 (الوطن) م بالكلياتطالب "التمريض" يتظاهرون أمام "الوزراء" ضد رفض التحاقه

العالي التحاقهم بكليات أعلن طالب معاهد التمريض عن التظاهر أمام رئاسة مجلس الوزراء احتجاجا على رفض وزارة التعليم 

أن خططنا مستقبلنا أن نلتحق بالكلية من خالل المعهد،  وقالت إحدى الطالبات: "إننا التحقنا بمعهد التمريض، بعد التمريض

 يحق له االلتحاق بالكلية". %71ونعلم أن الئحة المعهد أن من يحصل على مجموع 

 (الوطن) غضب في المحلة بسبب إضراب سائقي السرفيس

ين أبناء ومواطني المدينة بسبب ظاهرة إضراب العشرات من سائقي وقائدي السيارات بخطوط "المحلة سادت حالة من الغضب ب

الهياتم"، وهو ما تسبب في تعطل مصالحهم، في ظل تجاهل المسؤولين بديوان مجلس  –صفط تراب  –شبرا ملكان  –عياش  –

 المدينة حل شكواهم.

 (الوطن) مدارسهم بالمنيا وقفة لعدد من المعلمين احتجاجا على نقلهم من

ديوان عام المحافظة، احتجاًجا على قرار لجنة قبول  أمام احتجاجيةنظم عدد من معلمي مادتي الرياضات والعلوم بالمنيا، وقفة 

إلى  وأشار المتضررون التظلمات التي شكلها محافظ المنيا اللواء عصام البديوي، الخاصة بإجراء حركة تنقالت بالمدارس لسد العجز

 .ة مما يعد مخالفًا للقانونأن لجنة التظلمات ومحافظ المنيا مصرين على النقل وبعدها يتم التظلم مرة أخرى أمام ذات اللجن

 (رصد) وقفة لموظفي هيلتون المفصولين أمام "الوزراء"

أمام بوابة شكاوى مجلس الوزراء بشارع حسين حجازى للمطالبة بوقف  إنترناشيونالمن موظفى شركة هيلتون  عددتظاهر 

 88أحد موظفى الشركة: ان اإلدارة أبلغت  حافظ،رجب وقال موظفا  88رئيس مجلس اإلدارة بفصل  اتخده الذيالقرار التعسفى 

 عاما داخل الشركة  01على الرغم من أنهم قضوا ما يزيد عن  الشركة،موظفا بعدم تجديد عقودهم السنوية بحجة عجز ميزانية 

 (رصد) المستشفيات أطباء التكليف يتظاهرون أمام وزارة الصحة لالعتراض على تنسيق

مناطق نائية، وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة بشارع الفلكي لالعتراض  2108مركزي و 2108نظم عدد من أطباء التكليف دفعة 

ى عمل تنسيق منفصل للمستشفيات على التغيير المفاجىء لقواعد تنسيق البيانات المعلنة على موقع الوزارة، والتي تنص عل

 التعليمية، رغم تبعية هذه المستشفيات لوزير الصحة شخصًيا.

 

 قضايا المجتمع-2

http://www.elwatannews.com/news/details/1427819
http://www.elwatannews.com/news/details/1427819
http://www.elwatannews.com/news/details/1429721
http://www.elwatannews.com/news/details/1429721
http://www.elwatannews.com/news/details/1428590
http://www.elwatannews.com/news/details/1428590
http://www.elwatannews.com/news/details/1428485
http://www.elwatannews.com/news/details/1428485
http://rassd.com/193584.htm
http://rassd.com/193584.htm
http://rassd.com/193569.htm
http://rassd.com/193569.htm
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 االسكان

 بتكلفة 811 مليون جنيه...االنتهاء من إنشاء 2228 وحدة سكنية فى جنوب سيناء )جريدة االهرام(

 21مليون جنيه، منها  811وحدة سكنية جديدة بتكلفة  2228أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء االنتهاء من إنشاء 

.بيتا بدويا بقرية الجبيل 81وحدة بالطور، و 0282وحده بشرم الشيخ، و 012وحدة برأس سدر، و 821وبيتا بدويا   

 الصحه

 (بوابة االخبار) 82لـ « رشيد مركب»الصحة: ارتفاع حاالت الوفاة في حادث 

سبتمبر، ارتفاع حاالت الوفاة في حادث غرق مركب هجرة غير شرعية بساحل  20أعلنت وزارة الصحة والسكان مساء األربعاء 

 .إصابات 2وحالة وفاة  82مدينة رشيد أمام برج رشيد بمحافظة البحيرة إلى 

 

 النقل والمواصالت

 (اليوم السابع) "المترو" تستعد لطرح مناقصة بين الشركات اليابانية لتنفيذ الخط الرابع

تستعد لطرح مناقصة عالمية  أكد المهندس طارق أبو الوفا رئيس اإلدارة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية لألنفاق، أن الهيئة

كم 02بين الشركات اليابانية الشهر المقبل، الختيار المقاول المنفذ للمرحلة األولى من الخط الرابع لمترو األنفاق، الممتدة بطول 

 محطة والمارة بشارع الهرم، الفًتا إلى أنه يجرى حالًيا مراجعة مستندات الطرح مع االستشارى اليابانى. 07وعدد 

 السياحه

 (بوابة االخبار) وفد من خبراء وزارتي النقل والطيران الروسيتين يراجعون إجراءات مطار الغردقة

والطيران  خبراء من وزارتي النقل 2سبتمبر، وفًدا روسًيا رفيع المستوى مكوًنا من  20استقبل مطار الغردقة الدولي، األربعاء 

الروسية، لفحص اإلجراءات األمنية المتبعة بالمطار، وإعداد تقرير لتقديمه للحكومة الروسية والرئيس بوتين، التخاذ القرار 

 النهائي بشأن عودة السياحة الروسية مرة أخرى، بعد توقفها لمدة عام كامل منذ حادث الطائرة الروسية في شرم الشيخ.

 قباطاأل

 (االقباط اليوم) قبطية األمريكية تدعو المصريين في الخارج لدعم االقتصادندوة بالهيئة ال

اصة خأكدت ندوة نظمتها "الهيئة القبطية األمريكية" الحرص التام للمصريين بالخارج بصفة عامة وفي الواليات المتحدة بصفة 

على أن يكون لهم دور إيجابي في دعم اقتصاد مصر والتواصل التام مع الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية بما يساهم إيجابيا 

 في خروج مصر من عثرتها االقتصادية وانطالقها في مسيرة التنمية التي تخطو فيها بصورة إيجابية وفعالة.

 أخرى

 (الوطن) البحر األحمرب« رأس العش»تسرب بترولى جديد فى 

، بالبحر األحمر، أمس، إثر ورود «جبل الزيت»بمنطقة رأس العش  واصلت أجهزة وزارة البيئة إجراءاتها للسيطرة على تلوث زيتى

ناتجًا عن كسر بخط  بالغ لغرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة، أفاد بظهور تلوث بترولى بشاطئ المنطقة شمال المحافظة

  .بوصة برى 28

 

http://www.ahram.org.eg/News/192031/29/552224/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9--%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1--%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192031/29/552224/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9--%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1--%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89.aspx
http://akhbarelyom.com/news/562191
http://akhbarelyom.com/news/562191
https://www.youm7.com/story/2016/9/22/-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9/2891656
https://www.youm7.com/story/2016/9/22/-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9/2891656
http://akhbarelyom.com/news/562164
http://akhbarelyom.com/news/562164
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=167372
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=167372
http://www.elwatannews.com/news/details/1426226
http://www.elwatannews.com/news/details/1426226
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األخبار األمنية: 

 (البوابة نيوز) الداخلية يشهد توقيع اتفاقية تعاون أمني مع الصينوزير 

بين وزارة األمن العام الصينية ووزارة الداخلية  فنيقام اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بحضور مراسم توقيع وثيقة تعاون 

عاون الثنائى في عدد من المجاالت األمنية المتخصصة، وتعهد في الوثيقة الجانب الصينى بتقديم الدعم تتضمن تفعيل أطر الت

 .هاباللوجيستى للشرطة المصرية في مجال األجهزة وتقنيات تكنولوجيا مكافحة الجريمة واإلر

 

 (بوابة األهرام) المستشار خميس عيد محامًيا عاًما أول لنيابات األقصر

اعتمد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، النائب العام المساعد ومدير التفتيش القضائى، حركة تنقالت وترقيات المحامين 

 .ات األقصرحامًيا عاًما أول لنيابوجاء فى الحركة، تعيين المستشار خميس عيد، م العموم.

 

 (اليوم السابع) مديرية أمن القاهرة: الصحة لما تردد حول محاولة هرب المحتجزين بقسم السيدة

أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بمديرية أمن القاهرة، أنه ماتردد حول محاولة عدد من المحتجزين داخل قسم شرطة السيدة 

ام بأعمال شغب داخل القسم ليس له أى أساس من الصحة تماما.مشيرا إلى أن ما تردد مجرد اشاعات زينب الهروب من الحجز والقي

 مغلوطة، وأهاب المصدر بكافة المواقع بضرورة تحرى الدقة حول األخبار والتأكد من صحتها.

 

 )رصد( أحمد نظيف يقاضي جامعة القاهرة للعودة إلى التدريس بكلية الهندسة

كشف مصدر مسئول بجامعة القاهرة، في تصريح صحفي، أن رئيس وزراء مبارك ووزير االتصاالت األسبق أحمد نظيف، سيرفع 

 دعوى قضائية ضد قرار إنهاء خدمته من كلية الهندسة بجامعة القاهرة، بعد حصوله على البراءة الثانية.

 

 -محاكم ونيابات: 

 (بوابة األهرام) سبيل طالب كلية الشرطة المتهم بخطف شاب وهتك عرضهإخالء 

قررت نيابة الدقي إخالء سبيل طالب بكلية الشرطة، بضمان محل إقامته، على خلفية اتهامه بخطف شاب واحتجازه وهتك عرضه 

 والتعدي عليه بالضرب.

 

 (بوابة األهرام) الحبس لمدة عام لمتهم بازدراء الدين اإلسالمي حاول حرق "صحيح البخاري" أمام مشيخة األزهر

مه بازدراء الدين قضت محكمة جنح مستأنف الجمالية، بتأييد حبس المتهم "السيد يوسف" عاما واحدا وكفالة ألف جنيه، التها

 اإلسالمي ومحاولة حرق كتاب البخاري أمام مشيخة األزهر.

 

https://www.albawabhnews.com/2123601
https://www.albawabhnews.com/2123601
http://gate.ahram.org.eg/News/1239384.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1239384.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/9/22/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%87%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D9%86/2892180
https://www.youm7.com/story/2016/9/22/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%87%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D9%86/2892180
https://rassd.com/193598.htm
https://rassd.com/193598.htm
http://gate.ahram.org.eg/News/1239597.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1239597.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1239390.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1239390.aspx
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 (اليوم السابع) آخرين فى قضية حرق كنيسة مارى جرجس 02متهمين وبراءة  2لـ سنوات  01السجن 

متهمين من مدينة العريش  2أصدرت محكمة شمال سيناء المنعقدة بمجمع محاكم اإلسماعيلية حكما بالسجن عشر سنوات على 

 .متهما آخرين 02وقضت المحكمة ببراءة  ،سة مارى جرجس بمحافظة شمال سيناءفى قضية حرق كني

 

 (بوابة األخبار) إنشاء محطة الضبعة النووية للمفوضين إحالة دعوى تطالب بوقف

قررت محكمة القضاء اإلداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، إحالة دعوى تطالب بوقف جميع اإلنشاءات والتجهيزات 

بإلغاء التعاقد بين الحكومة المصرية وبين شركة "روس اتوم" الروسية و.الشماليالخاصة بإنشاء محطة الضبعة النووية بالساحل 

 والخاص بإنشاء المحطة النووية بالضبعة، لهيئة مفوضي الدولة إلعداد التقرير القانوني الخاص بها.

 

 (بوابة األخبار) عاًما التهامه باإلعداد الرتكاب عملية إرهابية بكرداسة 08تأييد حبس متهم 

ألف جنيه.ونسبت  011عاًما وغرامة  08قضت محكمة جنح الجيزة، بتأييد حبس متهم باإلعداد الرتكاب جريمة إرهابية بكرداسة 

تكاب جريمة إرهابية يناير الماضي تم اإلعداد والتجهيز الر 02النيابة العامة للمتهم هشام السيد ربيع الدريني أنه في يوم 

 .ؤسسات الدولة والنيل من قياداتهاوالترويج بالفعل والقول ألفكار متطرفة تهدف لهدم م

 

 (البوابة نيوز) "جنايات اإلسكندرية" تبرئ شخًصا من االنضمام لجماعة محظورة

حكمها ببراءة شخص من تهم االنضمام إلى جماعة محظورة والتظاهر بدون إخطار وتكدير  أصدرت محكمة جنايات اإلسكندرية،

 جنح المنشية. 2101لسنة  2211السلم العام في القضية التي حملت رقم 

 

 (البوابة نيوز) براءة متهم بالتظاهر بدون ترخيص بكرداسة

 محكمة جنح الجيزة، ببراءة متهم بالتظاهر بدون ترخيص بكرداسةقضت 

 

 (البوابة نيوز) رشوة صندوق الصادرات"“بـ مليونا للمتهم الرئيسي  12سنوات وغرامة  01السجن 

سنوات لمساعد رئيس الجهاز التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات أمين أحمد  01قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالسجن 

مليون جنيه وعزله من وظيفته، وذلك بتهمة تقاضى رشوة  28مليون جنيه، ورد مبلغ قدره  88منصور، وإلزامه بدفع غرامة 

 رشوة صندوق تنمية الصادرات".“بـ ماليين جنيه، في القضية المعروفة  01قدرها 

 

 -اعتقاالت: 

 (البوابة نيوز) بدمياط أشخاص 8القبض على 

بتهمة االنتماء للجماعة وخرق قانون التظاهر وإثارة الشغب  أشخاص 8قوة أمنية من مديرية أمن دمياط القبض على  ألقت

 والفوضى.

 

https://www.youm7.com/story/2016/9/22/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%809-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-12-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9/2892126
https://www.youm7.com/story/2016/9/22/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%809-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-12-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9/2892126
http://akhbarelyom.com/news/562045
http://akhbarelyom.com/news/562045
http://akhbarelyom.com/news/561985
http://akhbarelyom.com/news/561985
https://www.albawabhnews.com/2123666
https://www.albawabhnews.com/2123666
https://www.albawabhnews.com/2123297
https://www.albawabhnews.com/2123297
https://www.albawabhnews.com/2123385
https://www.albawabhnews.com/2123385
https://www.albawabhnews.com/2123664
https://www.albawabhnews.com/2123664
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 المحور السادس

 تطورات المشهد العسكري

 

 )األهرام( يبحث مع نظيره اليونانى تعزيز العالقات العسكرية صبحي

وزير الدفاع على الروابط الراسخة التى تجمع ببن مصر واليونان معربا عن تطلعة ان تشهد المرحلة القادمة  صبحيأكد صدقى 

القائد العام للقوات المسلحة بانوس  صبحيجاء ذلك خالل لقاء الفريق اول صدقى  .البلدينمزيدا من التعاون المشترك بين 

 .يزور مصر حاليا على رأس وفد رفيع المستوى يضم رئيس هيئة األركان العامة الذيكامينوس وزير الدفاع اليونانى 

 

 )األهرام( رئيس هيئة األركان العامة اليونانية يلتقيحجازى 

الفريق أول إيفانجيلوس أبوستاكليس رئيس هيئة األركان العامة بالتقى محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة 

وقد ناقش الجانبان خالل اللقاء سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك فى  .حالياً يزور مصر  الذياليونانية والوفد المرافق له 

المجاالت العسكرية بين مصر واليونان وجهود القوات المسلحة لكال البلدين فى محاربة اإلرهاب فى ظل التطورات المتالحقة التى 

 المسلحة.تشهدها منطقه الشرق األوسط، حضر اللقاء عدد من قادة القوات 

 

بحث التعاون في الصناعات الدفاعية لمواجهة اإلرهاب ودعم استقرار المنطقة مع وزير الدفاع العصار ي

 )بوابة األهرام( اليوناني

فى و اليونانى بديوان عام الوزارةفاع استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدوله لإلنتاج الحربي، بانوس كامينوس وزير الد

نهاية اللقاء اتفقا الجانبان على ضرورة البدء لهذا التعاون من أجل دعم قدرات البلدين فى مكافحة التطرف واإلرهاب فى المنطقه 

 وتدعيم األمن واالستقرار على الساحة الدولية واإلقليمية.

 

 )بوابة األهرام(ألوسط امصر حجر األساس للشرق  بريطانيا:وزير دفاع 

أن بالده تعتبر "مصر حجر األساس لمنطقة الشرق األوسط، وكلما زادت حالة االستقرار  أكد وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون،

 واألمان فيها زاد االستقرار في المنطقة بأكملها".

 

 

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/192031/27/552182/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192031/27/552182/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192031/27/552284/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192031/27/552284/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1239464.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1239464.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1239328.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1239328.aspx

