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 األولالمحور 

 المصرية الخارجيةتطورات السياسة 

 )بوابة األخبار( شكري يلتقي عدد من المسؤولين الدوليين على هامش اجتماعات األمم المتحدة

 ىعل-سبتمبر، سلسلة من اللقاءات والمباحثات مع عدد من المسؤولين العرب واألفارقة والدوليين  22عقد سامح شكري، السبت 

 جرىوأ وفد اللجنة اليهودية األمريكيةوهم وزير خارجية الجزائر وحدة هامش مشاركته فى اجتماعات الجمعية العامة لألمم المت

 دونالد كابروكا. االتحاد األفريقي لصندوق السالم يا، فضال عن مبعوثمباحثات مع وزيري خارجية إريتر

 

 )بوابة األخبار( وحريصون على تعزيز العالقات بوروندي.شكري: ندعم استقرار 

وأكد شكري، حرص ائمة لدي األمم المتحدة الدسبتمبر، وزير خارجية بوروندي بمقر بعثة مصر  22استقبل سامح شكري السبت 

ر القرار الخاص بنش علىسيادتها، األمر الذي دفعها إلى االمتناع عن التصويت  علىمصر على دعم االستقرار في بوروندي، والحفاظ 

 ة.قوة حماية شرطية في بوروندي مؤخرا نتيجة لعدم موافقة الحكومة البوروندية على بعض تفاصيل نشر تلك القو

 

 )الشروق( فى العالقات وال نتشدد ضد مصر وحل سريع ألزمة القمح« برود»ال يوجد  الروسى:السفير 

فى العالقات بين بالده ومصر على خلفية أزمتى توقف حركة « برود»، وجود نفى السفير الروسى بالقاهرة سيرجى كيربتشنكو

السياحة ورحالت الطيران الروسية لمصر ثم وقف استيراد عدد من المحصوالت المصرية ردا على التعليق المؤقت من مصر 

 .ئناف استيراد األقماحلوزراء باستشهد انفراجة بعد قرار مجلس ا الذي« اإلرجوت»الستيراد شحنات قمح مصابة بفطر 

 

 )بوابة األهرام( سفير اليونان بالقاهرة: العالقات مع مصر وقبرص تمثل محوًرا مهمًّا في كافة المجاالت

أكد سفير اليونان بالقاهرة مايكل ديامسيس على عمق العالقات بين مصر وبالده، موضًحا أن تلك العالقات تمثل محوًرا مهما 

 يجمع بين مصر واليونان وقبرص في كافة المجاالت، وأنه ليس التاريخ هو ما يجمع بيننا فقط.

 

 )اليوم السابع( نائب رئيس الوزراء الروسى: الوضع فى مطار القاهرة أصبح أفضل

مطار القاهرة أصبح أفضل، موضحا أن وزير النقل  فىأعلن نائب رئيس الوزراء الروسى أركادى دفوركوفيتش، أن الوضع األمنى 

وأشار نائب رئيس الوزراء الروسى وفقا لوكالة "نوفستى" الروسية  .سيقدم يوم اإلثنين تقريرا بشأن نتائج زيارته لمصر الروسى

 إلى أن الوضع فى القاهرة أصبح أفضل.

 

 )مصرالعربية( مديرة هيومن رايتس ووتش تتهم السيسي بـ "خلق مناخ تشاؤمي"

انتقدت سارة ليا ويتسون مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش بالشرق األوسط وشمال إفريقيا إعالن الداخلية القبض على عدد 

لألسف الحقيقة أن مصر لم تعد شيئا إال مناخ من التشاؤم الذي خلقه “وعلقت ويتسون:  ن األشخاص بتهمة خلق مناخ تشاؤميم

 الرئيس السيسي".

http://akhbarelyom.com/news/563485
http://akhbarelyom.com/news/563485
http://akhbarelyom.com/news/563551
http://akhbarelyom.com/news/563551
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25092016&id=3cb0f9e4-6050-4644-9ecf-5b2dabf5079f
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25092016&id=3cb0f9e4-6050-4644-9ecf-5b2dabf5079f
سفير%20اليونان%20بالقاهرة:%20العلاقات%20مع%20مصر%20وقبرص%20تمثل%20محورًا%20مهمًّا%20في%20كافة%20المجالات
سفير%20اليونان%20بالقاهرة:%20العلاقات%20مع%20مصر%20وقبرص%20تمثل%20محورًا%20مهمًّا%20في%20كافة%20المجالات
http://www.youm7.com/story/2016/9/25/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84/2896738
http://www.youm7.com/story/2016/9/25/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84/2896738
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%A9/1264970-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%80-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%A4%D9%85%D9%8A
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%A9/1264970-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%80-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%A4%D9%85%D9%8A
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 )مصرالعربية( كيمياء" تربطني بالسيسي“ترامب لفوكس بيزنس: 

بالرئاسة، رد وري دونالد ترامب وقوله إنه بال شك سيكون "قائدا قويا"، حال فوزه بعد يوم من إشادة السيسي بالمرشح الجمه

التصريحات أدلى بها ترامب السيسي ناعتا إياه بالرجل الرائع، متحدثا عن "كيمياء جيدة" تربطه مع  سيسيترامب الجميل لل

 .بيزنس"، ونقلتها مجلة بوليتيكو "لو دوبس" له على شبكة "فوكس مع اإلعالميخالل مقابلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A9/1263164-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%84%D9%81%D9%88%D9%83%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B3-%E2%80%9C%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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%A9/1263164-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%84%D9%81%D9%88%D9%83%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B3-%E2%80%9C%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -الرئاسة المصرية: 

 (بوابة األهرام) السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزيري الكهرباء والمالية

اجتمع السيسي، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة 

أكد أهمية االنتهاء من تنفيذ خطة رفع كفاءة شبكة  السيسيالُمتجددة، وعمرو الجارحي وزير المالية.وذكر السفير عالء يوسف، أن 

 امج الزمني المحدد لها.نقل وتوزيع الكهرباء وفًقا للبرن

 

 (بوابة األهرام) السيسي يستقبل رئيس شركة "سي إف إل دي" الصينية

دي" الصينية العمالقة المتخصصة في مجال إنشاء المدن الجديدة  تشاو هونج دجينج رئيس شركة "سي أف ال ،استقبل السيسي

حضر اللقاء الدكتور مصطفي مدبولي وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وداليا خورشيد وزيرة  والتطوير العقاري.

 د من مسئولي الشركة الصينية.االستثمار، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، باإلضافة إلى عد

 

 (اليوم السابع) السيسى يفتتح اليوم منطقة "غيط العنب" العشوائية باإلسكندرية بعد تطويرها

يقع ضمن خطة تطوير العشوائيات باإلسكندرية وتبلغ تكلفته  والذي، اليوم االثنين، مشروع "غيط العنب" يفتتح السيسى

 بحضور كبار رجال الدولة ووفد من االعالميين والصحفيين. جنيه، وذلكمليار  0.2اإلجمالية 

 

 -الحكومة المصرية: 

 (األهرام) رئيس الوزراء يستعرض مع مكرم سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية

للتنمية، كما تم االتفاق خالل اللقاء على  إجتماعا بمجلس إدارة الصندوق االجتماعى أمسعقد شريف اسماعيل رئيس الوزراء 

أكتوبر  5قيام كل من وزيرة الهجرة ورئيسة اللجنة التنسيقية بعرض استراتيجية مكافحة الهجرة غير الشرعية يوم االربعاء 

 المقبل فى اجتماع مجلس الوزراء، وذلك لتحديد االجراءات وخطط وبرامج العمل المطلوبة لتنفيذها.

 

 (األهرام) أرسلت قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية للبرلمان من يونيو الماضى كومةالعجاتى: الح

ليس صحيحا ان الحكومة متقاعسة عن اعداد مشروعات  العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب انه مجديقال المستشار 

 يونيو.وان مشروع قانون الهجرة غير الشرعية موجود فى البرلمان منذ شهر  والمهمة،القوانين الملحة 

 

 (األخباربوابة ) في مطار القاهرة« رئيس القابضة للمطارات»لـ جولة تفقدية 

بمطار القاهرة الدولي.وتضمنت  2تفقد محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والمالحة الجوية، مبنى الركاب رقم 

 الجولة مباني المطار الجديد ومنطقة المهبط والممرات والطرق وبوابات السفر وكباري التحميل وسيور الوصول وخدمات الجوازات.

http://gate.ahram.org.eg/News/1250529.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1250529.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1250523.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1250523.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/9/26/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF/2896659
https://www.youm7.com/story/2016/9/26/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF/2896659
http://www.ahram.org.eg/News/192035/25/552802/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192035/25/552802/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192035/25/552808/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192035/25/552808/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1.aspx
http://akhbarelyom.com/news/563968
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 (بوابة األخبار) الصيني world routsلم يشارك بمعرض وفد من مطار مرسى ع

وكميل توجه وفد يمثل شركة إيماك مرسي علم إلدارة وتشغيل المطارات مكون من اللواء طارق تبان زادة مدير مطار مرسي علم 

ثالثة معارض  أكبر أحدالدولي بالصين وهو  world routsلحاف مدير عام التسويق والتنمية التجارية للمشاركة في معرض  أبو

 مستوي العالم في مجال السياحة والطيران. على

 

 (اليوم السابع) محافظ البنك المركزى يزور ألمانيا لتعزيز اتفاق صندوق النقد الدولى

صرح الدكتور بدر عبد العاطى سفير مصر لدى ألمانيا، بأن محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر يزور ألمانيا االتحادية اليوم 

 ذيال، بهدف تعزيز التعاون المصرى األلمانى فى المجاالت المالية والنقدية، وفى إطار الدعم األلمانى لالتفاق أيام 3االثنين، لمدة 

 تم التوصل إليه بين مصر وصندوق النقد الدولى.

 

 (األخباربوابة ) تدشين غرفة طوارئ مركزية للتعامل الفوري مع السيول

أكتوبر  05وجه شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتدشين غرفة طوارئ مركزية مجهزة على أعلى مستوى، اعتبارًا من 

 المقبل، للتعامل الفوري مع اآلثار السلبية لسقوط األمطار والسيول وربطها بغرف عمليات المحافظات.

 

 -الوفود األجنبية: 

 (رصد) اإلجراءات األمنية بمطار القاهرةوفد روسي يتفقد سالمة 

 يوم سيصل وروسيا، مصر بين الجوية الرحالت استئناف بدراسة المكلف أكدت مصادر بمطار القاهرة الدولى، أن الوفد الروسى

 من اتخاذه تم ما وصولهخالل تفقده لمطار القاهرة فور  يدرس الوفد الروسى.الشيخ شرم مدينة من قادما القاهرة الى األحد،

 .أخرى مرة مصر إلى الروسية الرحالت عودة بشأن واألمنية الفنية الناحيتين فى هامة وإجراءات خطوات

 

 -البرلمان المصري: 

 (بوابة األهرام)رئيس "برلمانية النور" ُيطالب بفتح تحقيق عاجل فى كارثة غرق "مركب رشيد" 

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، فتح تحقيق عاجل للكشف عن المتورطين في كارثة  خير اهللطالب الدكتور أحمد خليل 

عن حياة إنسانية كريمة، ومازالت فرق  غرق "مركب رشيد" للهجرة غير الشرعية، والتى راح ضحيتها عشرات الشباب الباحثين

 البحث تمارس عملها للعثور على باقى الجثث.

 

 (اليوم السابع) رئيس "تشريعية البرلمان": عقوبات الهجرة غير الشرعية تصل للمؤبد

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماعا ظهر غد الثالثاء، لمناقشة 

تم تقديمه من الحكومة، لتسليم تقرير إلى أمانة المجلس حول رأى اللجنة فى القانون  الذيهجرة غير الشرعية مشروع قانون ال

 يوم األربعاء، بحيث يصل لرئيس البرلمان فى أول جلسة بدور االنعقاد الثانى.

 

http://akhbarelyom.com/news/563922
http://akhbarelyom.com/news/563922
https://www.youm7.com/story/2016/9/26/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF/2897137
https://www.youm7.com/story/2016/9/26/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF/2897137
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https://www.youm7.com/story/2016/9/26/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF/2896650
https://www.youm7.com/story/2016/9/26/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF/2896650
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 -األحزاب واالئتالفات: 

 (بوابة األهرام) واقتصادية مختلة التحالف الشعبي: مأساة غرق مركب "رشيد" تكشف عن أوضاع اجتماعية

قال حزب التحالف الشعبي االشتراكى إن مأساة غرق مركب رشيد للهجرة غير الشرعية تكشف عن أوضاع اجتماعية واقتصادية 

أكد والخطر بحًثا عن مخرج من الفقر والعشوائيات والبطالة.مختلة، دفعت هؤالء الشباب، بل حتى األطفال، إلى ركوب موجة 

 .ايا أنفسهم، وتبرئة ساحة الحكومةالحزب أنه يشجب بشدة محاوالت تحميل المسئولية للضح

 

 (اليوم السابع) استقالة محمد بدران من رئاسة "مستقبل وطن" وأشرف رشاد األقرب لخالفته

أكد مصدر بحزب مستقبل وطن، أن محمد بدران رئيس الحزب تقدم باستقالته، من منصبه، وذلك بسبب طول مدة دراسته فى 

على آداء الحزب خالل الفترة القادمة، خاصة مع استعداداته لخوض انتخابات المجالس  الواليات المتحدة األمريكية، والتى قد تؤثر

 المحلية وأهمية الفترة القادمة، التى ستحول فيها دراسته عن تفرغه إلدارة الحزب.

 

 -منظمات المجتمع المدني: 

 (بوابة األهرام) أحمد نظيف يعود لجامعة القاهرة بعد حصوله على البراءة

أكد فتحى عباس المستشار اإلعالمي لجامعة القاهرة أن الجامعة قررت عودة الدكتور أحمد نظيف وزير االتصاالت ورئيس الوزراء 

الكسب غير المشروع" وأيضا حصوله على “بـ يا األسبق لعمله بالجامعة بعد الحصول على البراءة في القضية المعروفة إعالم

 البراءة في القضية المعروفة إعالميا "اللوحات المعدنية".

 

 (بوابة األهرام) بعد غرق مركب رشيد المنظمة الدولية للهجرة تدعو "النواب" إلقرار قانون مكافحة التهريب

عبرت المنظمة الدولية للهجرة، عن بالغ الحزن بعد تلقيها خبر غرق مركب في البحر المتوسط، وناشدت البرلمان المصري لتمرير 

قانون مكافحة التهريب والذي سيكون بمثابة رادع قوي للمهربين، موضحة أن القانون المقدم للبرلمان يحمي حقوق المهاجرين 

 م.لمهربين والمتواطئين معهوبة بالسجن وغرامات كبيرة لالذين تم تهريبهم، وينص على عق

 

 (رصد) منظمات حقوقية تطالب بمحاكمة عادلة وشفافة لصحفيي رابعة 6

العادلة والشفافة في بيان نشره المرصد العربي لحرية اإلعالم، نددت ستة منظمات حقوقية باستمرار انتهاك حقوق المحاكمة 

صحفًيا، بحرمانهم من علنية المحاكمة، ومنع أسرهم  06للصحفيين المتهمين في قضية "غرفة عمليات رابعة"، والتي تتضمن 

 .المتكرر لإلعالميين من تغطيتها ومحاميهم من حضورها، بأمِر هيئة المحكمة، فضًلا عن المنع

 

 -تصريحات: 

 (مصر العربية) اإلعالم المصري عدو الثورةباسم يوسف من جامعة ميريالند: 

تة لنكنشرت صحيفة "دياموندباك" التي يصدرها طالب جامعة ميريالند األمريكية تفاصيل محاضرة باسم يوسف تحت عنوان "ا

الصحيفة: "ركز باسم بشكل كبير على كيفية إسكات اإلعالم المصري للشعب عبر مجموعة من  ". وأردفتأمضى من السيف

 ووصف دوره في هذا الوقت بأنه كان بمثابة "وكالة مراقبة إعالمية"، إلبراز فظائع اإلعالم الفاسد. المراحل".

http://gate.ahram.org.eg/News/1250526.aspx
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https://www.youm7.com/story/2016/9/26/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%88%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B1%D8%A8/2897094
https://www.youm7.com/story/2016/9/26/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%88%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B1%D8%A8/2897094
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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%A9/1265009-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
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 -توك شو: 

 (بوابة األهرام)من الوطني خرج من النفق المظلم منذ عام مساعد وزير الداخلية األسبق: جهاز األ

قال مساعد وزير الداخلية األسبق اللواء محمد نور الدين، إن جهاز األمن الوطني خرج من النفق المظلم منذ ما ُيقارب العام، وأصبح 

 كافة التنظيمات اإلرهابية في جميع أنحاء الجمهورية.حالًيا يستطيع تتبع 

 

 (20عربيتسريب "مكملين" يفضح موقف مخابرات مصر من عباس )

ويتضمن حوارا هاتفيا بين كل من اللواء وائل الصفتيـ مسؤول الملف  صوتيا جديدابثت قناة "مكملين" الفضائية تسريبا 

 الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، وبين القيادي السابق في حركة فتح والسلطة الفلسطينية محمد دحالن.

 

 (الشروق) «أنا متفائل جدا»إبراهيم عيسى ساخرا: « المناخ التشاؤمي»بعد القبض على خلية 

وبدأ .سخر إبراهيم عيسى، مما أعلنته وزارة الداخلية عن إلقاء القبض على خلية إخوانية، بتهمة خلق مناخ تشاؤمي في البالد

فاؤل، أنا متفائل جًدا، أنا متفائل للغاية، أنا أكثر الناس تفاؤًلا بمصر، وخاصة بعد أن ألقى أنا شخصًيا أشعر بالت: »قائًلا»برنامجه 

 القبض على التنظيم التشاؤمي.

 

 -سوشيال ميديا: 

 (اليوم السابع) مواقع شيعية تنشر صورا لمشاركة الفيشاوى وأحمد بدير وفتوح أحمد بمهرجان الغدير

شارك الفنانون المصريون، فاروق الفيشاوى وأحمد بدير وفتوح أحمد، أمس األحد، بحفل ختام مهرجان الغدير العاشر لإلعالم، 

م فى مدينة النجف األشرف، جنوب العاصمة العراقية بغداد.وأثارت الصور المتداولة، غضب رواد مواقع التواصل أقي والذي

 اليوم الشيعى".“بـ االجتماعى، الذين وصفوا مهرجان الغدير 

 

 (مصر العربية) بالل فضل: حادث مركب رشيد غير منفصل عن عقلية وسياسات النظام

وقال "ال أظن أنك من .الذي غرق بعد محاولة هجرة غير شرعية بمحافظة البحيرة حادث مركب رشيد استنكر بالل فضل، وقوع

الذين يتصورون أن حادث مركب رشيد اإلجرامي، منفصل عن عقلية وسياسات وأفعال العصابة التي تحكم مصر منذ سنين 

 .سببا في المزيد من الجرائمأظنك منكرا لحقيقة أن عقلية وسياسات هذه العصابة ستكون  وال ."طويلة

 

 (مصر العربية) ايا مركب رشيد؟يوسف الحسيني: هل وصلت الوضاعة إلى لوم ضح

وقال "هل .البحيرةالذي غرق بعد محاولة هجرة غير شرعية بمحافظة  حادث مركب رشيد استنكر يوسف الحسيني لوم ضحايا

وصلت الوضاعة إلى حد إلقاء اللوم على الغلبان بعد موته!!، يا متعلمين يا والد األكابر العنوا الفقر والظروف اللي منعته حتى 

 ."من التفكير
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https://www.youm7.com/story/2016/9/26/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF/2897116
https://www.youm7.com/story/2016/9/26/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF/2897116
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%A7/1264881-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
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%A7/1264881-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
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%A7/1264904-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D8%9F
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%A7/1264904-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D8%9F
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 (مصر العربية) خالد داوود عن مركب رشيد: الحكومة ال تحترم كرامة البشر

الذي غرق  حادث مركب رشيد استنكر خالد داوود، المتحدث باسم تحالف التيار الديمقراطي عدم إعالن الدولة الحداد على ضحايا

الحداد خيبكم اهلل، أال يكفي اهمالكم في انقاذ الضحايا وتركهم  أعلنوا"وقال .بعد محاولة هجرة غير شرعية بمحافظة البحيرة

 ."لساعات في البحر دون أن يتحرك أحد؟ متى يكون لدينا حكومة تحترم كرامة البشر؟

 

 (مصر العربية) محمد محسوب عن مركب رشيد: االصطفاف ينقذنا من قراصنة النظام

غرق بعد محاولة هجرة غير الذي  حادث مركب رشيد استنكر محمد محسوب، وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية األسبق، وقوع

وقال "في اليوم الثالث للحداد على أرواح ضحايا مركب الموت، لم يعد مقبوال إال اصطفافا ينقذنا من .شرعية بمحافظة البحيرة

 ."الغرق، بإسقاط القراصنة، ورد ما بعد ذلك للشعب صاحب األرض

 

 (مصر العربية) تعليق ساخر من أنور الهواري على تهمة "المناخ التشاؤمي"

بتهمة إيجاد مناخ  سخر الكاتب الصحفي، أنور الهواري، من إعالن وزارة الداخلية القبض على عناصر من جماعة اإلخوان االرهابية

 ."وقال "هذه الصفحة، مثل صاحبها، لها قلب أخضر، متخصصة في التفاؤل، بكل أنواعه.تشاؤمي للبالد

 

 (الشروق) هل مازلنا خير أمة أخرجت للناس؟«: البرادعي»

طالب الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، العرب بمواجهة أنفسهم بشجاعة وصدق، قائًلا: 

هل مازلنا خير أمة أخرجت للناس؟ »، متسائًلا: «نحن كعرب اليوم ندمر أنفسنا، لغينا العقل وفقدنا القيم» وقال .«مصيرنا بيدنا»

 «وهل نستطيع أن نواجه أنفسنا بشجاعة وصدق؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A7/1264953-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1264953-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1264888-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%8A%D9%86%D9%82%D8%B0%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
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%A7/1264888-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%8A%D9%86%D9%82%D8%B0%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
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%A7/1264285-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%A4%D9%85%D9%8A
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%A7/1264285-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%A4%D9%85%D9%8A
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25092016&id=978a058f-6e81-4fea-8fee-8222af0cf55f
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25092016&id=978a058f-6e81-4fea-8fee-8222af0cf55f
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 الثالثالمحور 

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األخبار األمنية: 

 (اليوم السابع) لمخالفتهم شروط اإلقامة والعملمصرًيا يصلون من السعودية بعد ترحيلهم  22

منهم لطلبهم فى  5بض على مرحال من السعودية لمخالفتهم شروط اإلقامة والعمل، وتم الق 22وصل إلى مطار القاهرة الدولى 

 تنفيذ أحكام قضائية. 

 

 (اليوم السابع) مقتل شاب وإصابة خفير نظامى برصاص ضابط شرطة عن طريق الخطـأ بالشرقية

أنه أثناء مرور الضابط المسئول عن نقطة أوالد موسى، بدائرة أبو  الجنائي، يفيدتلقي مدير أمن الشرقية، إخطار من مدير البحث 

قام أحد الشباب بالفرار من المقهى،  مقهىالمركز لتفقد الحالة األمنية، وأثناء تواجده بقرية الحصوة، بالقرب من  كبير بدائرة

" تصادف مروره وقت الحادث، فيما أصيب خفير فوزيفأطلق الضابط عيارا ناريا إليقافه، أسفر ذلك عن مقتل شاب يدعي"محمد 

 الج.نظامى تم نقله لمستشفى األحرار لتلقى الع

 

 (بوابة األخبار) جثة 061ارتفاع عدد جثث ضحايا مركب الموت برشيد إلى 

جثث جديدة لضحايا مركب الموت برشيد، ليرتفع  5سبتمبر من انتشال  22تمكنت القوات البحرية باالشتراك وحرس الحدود السبت 

 .جثة 061تم انتشالها إلى بذلك عدد الجثث التي 

 

 -محاكم ونيابات: 

 (المصري اليوم) يوًما 05بشبين القناطر « خلية األزمة اإلخوانية»شخًصا من  01حبس 

 «وحدة األزمة اإلخوانية»في خلية  01الـ ، المحامي العام لنيابات شمال بنها الكلية، بحبس المتهمين عبد اهللأمر المستشار أحمد 

يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة تكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة بهدف إثارة  05بشبين القناطر،  )خلية المناخ التشاؤمي(

 المواطنين، عبر تصدير األزمات المفتعلة.

 

 (بوابة األهرام) دد ثالث سنوات لمتهم بـ "أحداث اإلسماعيلية"المش

بمعاقبة المتهم دهشان محمد، بالسجن المشدد لثالث سنوات، في إعادة إجراءات محاكمتة  اإلسماعيلية،قضت محكمة جنايات 

اعيلية أسندت للمتهمين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة اإلسموكانت النيابة  ".بقضية "أحداث اإلسماعيلية

 .وتعريض السلم العام للخطر

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2016/9/26/42-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9/2897086
https://www.youm7.com/story/2016/9/26/42-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9/2897086
https://www.youm7.com/story/2016/9/25/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82/2897040
https://www.youm7.com/story/2016/9/25/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82/2897040
http://akhbarelyom.com/news/563505
http://akhbarelyom.com/news/563505
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1013835
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1013835
http://gate.ahram.org.eg/News/1250744.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1250744.aspx
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 (بوابة األخبار) " 0إخالء سبيل صاحب مركب "الرسول 

"، 0الرسول " صاحب مركب تدعى"موكب  حسن، ح، رلكلية إخالء سبيل " قرر المستشار على حسن رئيس نيابة شمال دمنهور ا

كما أمرت النيابة بالتحرى حول صاحب المركب الغارقة  برشيد،الشرعية  الهجرة غيربعد ثبوت عدم تورطه فى حادث غرق مركب 

 وضبط المتهمين الحقيقيين فى الواقعة.

 

 (بوابة األخبار) بالخارجبالغ جديد ضد عمرو حمزاوي بتهمة االستقواء 

سمير صبري المحامى ببالغ إلى المستشار نبيل صادق النائب العام والمستشار تامر الفرجاني المحامى العام األول لنيابة  د.تقدم 

 باالستعانة واالستقواء بالخارج. عمرو حمزاوي الناشط السياسي يتهمة العليا ضدأمن الدولة 

 

 (بوابة األخبار) الجنايات تقرر إرسال أوراق "أحداث البحر األعظم" لـمحكمة االستئناف

إرسال أوراق قضية إعادة قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار شعبان الشامي، 

 أخرى.آخرين في "أحداث البحر األعظم"، لمحكمة االستئناف، إلعادة تحديد دائرة  02محاكمة بديع و

 

 (رصد) "الشامي" يتنحى عن قضية "البحر األعظم" الستشعاره الحرج

قررت هيئة محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، تنّحيها عن نظر إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة 

إعالميًّا بـاسم "أحداث البحر األعظم"،  القضّية المعروفةآخرين من قيادات الجماعة، في  02اإلخوان المسلمين، د. محمد بديع، و

 حكام المؤبد الصادرة ضدهم من محكمة أول درجة، الستشعاره الحرج.في منطقة الجيزة، بعد إلغاء أ

 

 (بوابة األخبار) "المفوضين" تؤيد مراقبة الداخلية على مواقع التواصل االجتماعي

بإجراء الممارسة المحدودة المسماة بمشروع رصد المخاطر انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقرير لها بتأييد قرار وزير الداخلية 

 منظومة قياس الرأي العام"“األمنية لشبكات التواصل االجتماعي، 

 

 (بوابة األخبار) من تهمة قتل متظاهري الزاوية الحمراءأمين شرطة  أخر براءة

ببراءة محمد السني، أمين شرطة بقسم الزاوية الحمراء من تهمة قتل متظاهري ثورة يناير يوم جمعة قضت محكمة النقض، 

ونظرت المحكمة في عدة جلسات موضوع القضية بعد أن قبلت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة .2100يناير  22الغضب 

 .باتا ال يجوز الطعن عليهعلى حكم محكمة الجنايات ببراءة السني، ويعد الحكم نهائيا 

 

 (بوابة األخبار) سنوات 3متهمين باقتحام قسم العرب ببورسعيد وتأييد حبسهم  2رفض استشكال 

سنوات  3 متهمين على حكم حبسهم 2قضت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، رفض استشكال 

 سنوات. 3اقتحام قسم العرب"، كما قررت المحكمة تأييد حبسهم “بـ في القضية المعروفة إعالميا 

 

http://akhbarelyom.com/news/563814
http://akhbarelyom.com/news/563814
http://akhbarelyom.com/news/563711
http://akhbarelyom.com/news/563711
http://akhbarelyom.com/news/563704
http://akhbarelyom.com/news/563704
http://rassd.com/193762.htm
http://rassd.com/193762.htm
http://akhbarelyom.com/news/563672
http://akhbarelyom.com/news/563672
http://akhbarelyom.com/news/563279
http://akhbarelyom.com/news/563279
http://akhbarelyom.com/news/563274
http://akhbarelyom.com/news/563274
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 (الوطن) من "أولتراس أهالوي" إلى المحاكمة العاجلة 05إحالة 

متهما من "أولتراس أهالوي" إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح، والتي تبدأ الثالثاء  05أمرت نيابة قصر النيل، بإحالة 

وجاء قرار اإلحالة، بعد األمر بحبسهم لمدة .متهمين أحداث إلى نيابة الطفل، الستكمال التحقيقات معهم 2المقبل، بينما أحالت 

 .ومحاولة اقتحام النادي األهلي أيام على ذمة اتهامهم بالتظاهر دون تصريح وإثارة الشغب 2

 

 (رصد) أشخاص بتهمة قتل اللواء نبيل فراج 1لـ اإلعدام 

مهتمين بقتل اللواء نبيل فراج  1قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، باألعدام شنقًا على 

 آخرين وبراءة متهم. 5 سنوات لـ 01والمشدد 

 

 -اعتقاالت: 

 (بوابة األهرام) بحوزتهم مطبوعات تحرض على العنف أشخاص 5ضبط 

، بعد أن أثبتت التحريات تورطهم في أشخاص 5 ىالقبض علجهاز األمن الوطني بالتنسيق مع البحث الجنائي بأسوان،  ألقي

 العنف والشغب. علىالتحريض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1441007
http://www.elwatannews.com/news/details/1441007
http://rassd.com/193714.htm
http://rassd.com/193714.htm
http://gate.ahram.org.eg/News/1250896.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1250896.aspx
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 الرابعالمحور 

 تطورات المشهد العسكري

 

 )األهرام(السيسي يلتقي بوزير الدفاع الفرنسي 

وزير الدفاع وسفير فرنسا  صبحيخالل استقباله أمس جان إيف لودريان وزير الدفاع الفرنسى بحضور صدقى السيسي أشاد ا

كما تطرق اللقاء  اون الوثيق القائم فى هذا المجالوالتع« ميسترال»بالقاهرة ــ بتسلم مصر حاملة المروحيات الثانية من طراز 

 .ايوفى مقدمتها كل من ليبيا وسورإلى آخر المستجدات على الساحة اإلقليمية فى ظل األزمات التى تمر بها عدة دول فى المنطقة، 

 

 )األهرام( ونظيره الفرنسى يتفقدان عددا من الوحدات المنضمة حديثا إلى القوات البحرية صبحي

تناول اللقاء  .حاليايزور مصر  الذيجان ايف لودريان وزير الدفاع الفرنسى والوفد المرافق له  صبحيصدقى وزير الدفاع استقبل 

آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الدولية واإلقليمية ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات االهتمام المشترك 

حضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والسفير الفرنسى 

طحب صدقى صبحى ؛ وزير الدفاع الفرنسى ؛ لمقر قيادة القوات البحرية باالسكندرية ، حيث قاما بجولة وعقب اللقاء اصبالقاهرة 

تفقدية شملت عددا من الوحدات البحرية فرنسية الصنع التى انضمت للخدمة حديثا بالقوات البحرية المصرية ، وكان فى 

 كبار قادة القوات المسلحة . استقبالهما الفريق اسامة ربيع قائد القوات البحرية وعدد من

 

http://www.ahram.org.eg/News/192035/25/552779/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%89-%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192035/25/552779/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%89-%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84.aspx

