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 األولالمحور 

 المصرية الخارجيةتطورات السياسة 

 )بوابة األخبار( وزير الخارجية يعود إلى القاهرة قادما من نيويورك

سبتمبر، بعد زيارة للواليات المتحدة األمريكية  22عاد إلى القاهرة، وزير الخارجية سامح شكري قادما من نيويورك، االثنين 

 الجتماعات األمم المتحدة برئاسة السيسي. 70الـ لمشاركة الوفد المصري في اجتماعات الدورة 

 

 )موقع الخارجية المصرية( ية بالبرلمان األوغنديمساعد وزير الخارجية يستقبل وفدًا من لجنة الشئون الخارج

الخارجية للشئون األفريقية، وفدًا من لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان األوغندي خالل استقبل السفير محمد إدريس مساعد وزير 

 .المجاالت المختلفة وسبل تطويرها زيارة الوفد لمصر، حيث تم التباحث حول مجاالت التعاون القائمة بين مصر وأوغندا في

 

 )اليوم السابع( فوزه مستشار دونالد ترامب: مواجهة اإلرهاب فى مصر على رأس أولوياته حال

 سيعملحال دخول "ترامب" البيت األبيض، أنه فى  قال وليد فارس مستشار العالقات الخارجية للمرشح الجمهورى دونالد ترامب

وتونس من مواجهات لإلرهاب، باإلضافة إلى مواجهة الحرب المدمرة فى سوريا لحرب فى ليبيا، وما يجرى فى مصر على مواجهة ا

 األمريكي.والعراق، والعمل على حل آخر التطورات فى السودان، الفتًا إلى أنه سيعيد النظر فى الملف الروسى 

 

 )مصرالعربية( السفارة األمريكية بالقاهرة تطلب موظفين بمرتبات مغرية

على فيسبوك قالت وعبر حسابها الرسمي  .األمريكية بالقاهرة عن حاجتها لموظفين بمرتبات وصفتها بالمنافسةعلنت السفارة أ

هل تريد العمل في السفارة األمريكية بالقاهرة؟ هناك وظائف خالية ومتاحة اآلن. برجاء زيارة موقع السفارة على “السفارة: 

وأشارت إلى أن الوظائف  اإلنترنت للتعرف على الوظائف المتاحة والمؤهالت المطلوبة لكل وظيفة والمواعيد النهائية للتقديم".

 .مجالي األمن والموارد البشرية يالشاغرة ف

 

 (20)عربي "فتح" تلوذ بالصمت تجاه تسريب "المخابرات المصرية"

"لم يصدر أي موقف رسمي بعد، وليس لدينا أي تعليق حول  إنهتعليقا على تسريب قناة مكملين قال المتحدث باسم الحركة 

حركة فتح في قطاع غزة، إبراهيم أبو النجا، قال في تعليقه على التسريب: "نحن ال نستطيع لكن القيادي وأمين سر  ."الموضوع

 .طير، ويتعلق بالعالقات بين الدولوأضاف أن "األمر حساس وخ ."أن نبني على حديث لم نسمعه من الشخص نفسه

 

 )مصرالعربية( محلل إسرائيلي: تسريب قناة مكملين يزيد التوتر بين السيسي وأبو مازن

اإلسرائيلي إن التسريب األخير الذي بثته إحدى القنوات التابعة ” wallaقال "آفي يسسخروف" محلل الشئون العربية بموقع "

لإلخوان المسلمين، ويكشف ما دار في مكالمة هاتفية بين وائل الصفتي مسئول الملف الفلسطيني بالمخابرات المصرية والقيادي 

حديث المسئول المصري عن الرئيس  السابق بحركة فتح محمد دحالن، يهدد بأزمة دبلوماسية بين القاهرة ورام اهلل، بعد

 الفلسطيني محمود عباس )أبو مازن( بشكل سلبي.

http://akhbarelyom.com/news/564232
http://akhbarelyom.com/news/564232
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=7b51e3da-7ce7-425e-a869-8c583e78b1ba
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=7b51e3da-7ce7-425e-a869-8c583e78b1ba
http://www.youm7.com/story/2016/9/27/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%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-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87/2898422
http://www.youm7.com/story/2016/9/27/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%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-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87/2898422
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%A9/1264912-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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%A9/1264912-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://arabi21.com/story/949490/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%B0-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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%A9/1265364-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%83%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B2%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%A9/1265364-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%83%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86
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 )مصرالعربية( جارديان تكشف تطورا جديدا في مقتل جوليو ريجيني

الباحث اإليطالي جوليو ريجيني" .. هكذا عنونت صحيفة " جارديان" البريطانية تقريرا سلطت فيه  "تطور جديد في قضية مقتل

 أشخاص لتورطهم في اغتيال ريجيني. 5الضوء على تراجع السلطات المصرية عن روايتها السابقة التي عزت فيها مقتل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A9/1263870-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%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%A9/1263870-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A
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 المحور الثاني

 الداخلية المصريةتطورات السياسة 

 -الرئاسة المصرية: 

 (األهرام) افتتاح مشروع "غيط العنب" باإلسكندرية السيسي يلقي كلمة فى

" الذي يعد مشروعًا متكاماًل للتطوير الحضاري لمنطقة غيط العنب العشوائية 0 افتتح السيسي، مشروع "بشاير الخير

 وألقي كلمة بمناسبة األفتتاح.إشراف المنطقة العسكرية الشمالية،  تحتشهرًا،  01تم تطويرها خالل  باإلسكندرية، والتى

 

 (الشروق) لصالح مشاريع تطوير العشوائيات« الفكة»السيسى يطالب البنوك بتجميع 

التى يتم تداولها فى المعامالت البنكية لصالح مشروعات تطوير « الفكة»طالب السيسى من البنوك، الحصول على المبالغ المالية 

ينفعش ناخد الفكة زى الخمسين قرش والجنيه وتتحط فى حساب حاجة زى كده، يعنى بصرف شيك ما »وأضاف .العشوائيات

قرشا وأية حاجة ما قدرش أخد الفكة دى تحقق رقم كبير جدا نضعه فى مشاريع زى كده ويبقى كل  11جنيه أو  0255. 5بمبلغ 

 «.إزاى مش قادر ومش عارف أقدمهعاوز  الناس تساهم والناس فى مصر عاوزه تساهم بس أجده فين يعنى هاوصل اللى

 

 (المصري اليوم) «غيط العنب»بـ السيسي يتناول اإلفطار مع أسرة 

البسيطة في منطقة غيط ، وجبة اإلفطار مع إحدى األسر ي، وزير الدفاع واإلنتاج الحربيتناول السيسي، والفريق أول صدقي صبح

 العنب باإلسكندرية.

 

 (الوطن) السيسي ينيب محافظ القاهرة لحضور احتفال األوقاف بالعام الهجري الجديد

مصطفى محافظ القاهرة، لحضور  عبد الحميدقالت وزارة األوقاف في بيان مساء أمس اإلثنين، إن السيسي، أناب المهندس عاطف 

 22، عقب صالة المغرب بمسجد الحسين يوم السبت الموافق 0341االحتفال الرسمي الذي تقيمه الوزارة بالعام الهجري الجديد 

 ، كما أناب جميع المحافظين كل في محافظته لحضور االحتفال.2102، أول أكتوبر 0347من ذي الحجة 

 

 - الحكومة المصرية:

 (بوابة األخبار) وأبو ريدة عبد العزيزبحضور « حياتو»رئيس الوزراء يستقبل 

األفريقي لكرة القدم، بحضور المهندس  استقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عيسى حياتو رئيس اإلتحاد

 خالد عبد العزيز ووزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبو ريدة رئيس اإلتحاد المصري لكرة القدم.

 

 (بوابة األخبارشيخ األزهر يلتقي سفير تايالند )

 السفير بير ساك، سفير تايالند بالقاهرة، في نهاية فترة عمله بمصر. زهر،األاستقبل د.أحمد الطيب، شيخ 

 

http://www.ahram.org.eg/News/192036/25/552922/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192036/25/552922/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D8%A7.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26092016&id=652233a7-ce3f-4483-9029-8ce9e7a1211d
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26092016&id=652233a7-ce3f-4483-9029-8ce9e7a1211d
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1014762
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1014762
http://www.elwatannews.com/news/details/1444631
http://www.elwatannews.com/news/details/1444631
http://akhbarelyom.com/news/564474
http://akhbarelyom.com/news/564474
http://akhbarelyom.com/news/564185
http://akhbarelyom.com/news/564185
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 -البرلمان المصري: 

 (بوابة األهرام) مناقشات قانون الهجرة غير الشرعيةب السادات يطالب رئيس البرلمان

طالب النائب محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب اإلصالح والتنمية، الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بضرورة 

 دعوة لجنتى الدفاع واألمن القومى، وحقوق اإلنسان للحضور والمشاركة فى اجتماعات مناقشة قانون الهجرة غير الشرعية.

 

 -األحزاب واالئتالفات: 

 (اليوم السابع) أكتوبر 4يفتح باب الترشح على رئاسة االئتالف واالنتخابات "دعم مصر" 

ب السياسى قرر فتح باب الترشح لرئيس قال النائب عالء عبد المنعم، المتحدث الرسمى الئتالف دعم مصر، إن اجتماع المكت

الثالثاء وحتى الثامنة من صباح الخميس، على أن  يوماالئتالف وعضوية المكتب السياسي ومسئولى االتصال بالمحافظات، من 

 أكتوبر المقبل، بأحد القاعات الكبرى، ألحد الفنادق الساعة الخامسة. 4تجرى االنتخابات يوم 

 

 (اليوم السابع) وطن" يعلن رسمًيا تولى أشرف رشاد رئاسة الحزبالمتحدث باسم "مستقبل 

البرلمان على  قال أحمد حسن، المتحدث باسم حزب مستقبل وطن، أنه تم االتفاق داخل الهيئة العليا للحزب مع نواب الحزب فى

ى القتولى أشرف رشاد األمين العام للحزب منصب رئيس الحزب رسمًيا خلفا لمحمد بدران مؤسس الحزب، الفتا إلى أن هذا القرار 

 .إجماعا بين كل قيادات الحزب

 

 (بوابة األخبار) تطالب السيسي بإقالة الحكومة« حكومة الشباب»

لسيسي، ودعته إلقالة حكومة شريف إسماعيل التي ثبت فشلها لدعمها الكامل  مصر،أعلنت حكومة الشباب التابعة الئتالف عزم 

لعدم قدرتها على ضبط األسعار.وقال الكاتب الصحفي صموئيل العشاي رئيس حكومة الشباب، إن الشباب جاهز لمساندة الوطن 

 .قادمةت الحكومية الوالمشاركة في التشكيال

 

 -المؤسسات الدينية: 

 (بوابة األهرام) األزهر يدين مقتل الكاتب األردني ناهض حتر

أن إقدام البعض على القتل  أدان األزهر مقتل الكاتب األردني ناهض حتر أمام قصر العدل وسط العاصمة األردنية ُعَمان.وأكد

 .مرفوض تماًما-وإزهاق النفس خارج إطار القضاء وحكم القانون 

 

 (اليوم السابعالخارجي )شيخ االزهر يترأس جلسة"حكماء المسلمين" بالبحرين لدعمها ضد التدخل 

لتطوير التعاون التعليمى والدعوى مع البحرين وترأس صباح اليوم إلى مملكة البحرين  االزهر،يتوجه الدكتور أحمد الطيب، شيخ 

جلسة مجلس حكماء المسلمين لدعم التعايش السلمي بين أبناء الشعب الواحد، وعدم السماح للتدخل من جانب أى قوى خارجية 

 بهدف زعزعة االستقرار ودعم البحرين فى المطالبة بحقوقه وبسط سيادته على أرضه.

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1251035.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1251035.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/9/26/%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/2898263
https://www.youm7.com/story/2016/9/26/%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/2898263
https://www.youm7.com/story/2016/9/26/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9/2897348
https://www.youm7.com/story/2016/9/26/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9/2897348
http://akhbarelyom.com/news/564366
http://akhbarelyom.com/news/564366
http://gate.ahram.org.eg/News/1251048.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1251048.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/9/27/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%89/2898467
https://www.youm7.com/story/2016/9/27/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%89/2898467
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 -تصريحات: 

 (اليوم السابع) يشيد برقى شباب "مستقبل وطن" فى نقل رئاسة الحزب ويؤكد استمرار دعمه أبوهشيمة

يهم السياسى أكد أحمد أبوهشيمة أن ما أعلن عنه اليوم فى مؤتمر حزب مستقبل وطن يدل على نضج أعضائه وزيادة فى وع

 .بالتفرغ الستكمال دراسته بالخارجاتخذ قرار  والذيالتوفيق محمد بدران ل تمنيو.وفى العمل الحزبى والوطنى
 

 -توك شو: 

 (اليوم السابع) خالد صالح": الدولة ينقصها برلمان يؤدى واجباته الدستورية“لـ أحمد الطنطاوى 

واجباته الدستورية، ألن البرلمان الحالى ال يؤدى تلك قال النائب أحمد الطنطاوى، إن ما ينقص الدولة المصرية هو برلمان يؤدى 

الواجبات، مشيرا إلى أن أسوأ ما قام به دور االنعقاد األول بمجلس النواب، أنه احتفظ بالعالقة المختلة ما بين السلطتين 

ة وإقرار السياسة العامالتشريعية والتنفيذية، كما احتفظ للحكومة باليد العليا على سلطة وظيفتها فى التشريع والمراقبة 

 .للدولة ومناقشة الموازنة العامة وتعديلها كما تشاء

 

 (الشروق) والناس كانت مبسوطة« اإلخوان»والصحف تحيزت ضد  «حياد»حسيني: ال يوجد شيء اسمه يوسف ال

وجد ال ي»على وسائل اإلعالم المصرية بسبب انحيازاتها في بعض األحيان، قائًلا: « الهجوم»انتقد يوسف الحسيني، ما وصفه بـ

االنحياز؛ ألن الصحف المصرية كانت متحيزة ضد تنظيم اإلخوان عندما تولى شؤون البالد، والناس كانت  شيء اسمه الحياد، أو عدم

الصحافة ليست مناديل كلينكس تستخدمها ثم تقذفها بعيًدا، وجزء من موضوعية الصحف في » وأضاف«. مبسوطة بكده

 .الغربية هو إعالنها النحيازاتهاالواليات المتحدة والدول 

 

 (الشروق) «مركب رشيد»إبراهيم عيسى: هل سيحاسب المسؤولين األمنيين عن كارثة 

ق مركب الهجرة غير الشرعية األربعاء الماضي، بساحل قال إبراهيم عيسى، إن السيسي، أجرى األحد، اجتماًعا أمنًيا بشأن حادثة غر

 افوأض«. إذا كانت هذه الكارثة أمنية، هل سيحاسب أحد من المسؤولين األمنيين عنها؟»مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، مضيًفا: 

 «.غرق مركب رشيد ليس حادثة، لكنها كارثة نتعامل معها على أساس أنها مجرد حادثة، وهل تمت محاسبة أحد في هذه الكارثة؟»

 

 (الشروق) «مصر مش كشك سجائر عشان نخلي الباقي عشانها«: »السيسي»تامر أمين لـ

. «الفكة»أعرب تامر أمين، عن اعتراضه على المبادرة التي طرحها السيسي لدعم االقتصاد المصري، والخاصة بالتبرع لمصر بـ

يه التي سيتم مليون جن 21الـ مع كامل احترامي للسيسي لكن »، مضيًفا: «تصريح السيسي عن الفكة لم يكن موفًقا»إن  وقال

 «.توفيرها من هذه المبادرة، ال تأتي شيًئا في اقتصاد مصر

 

 (المصري اليوم) «برهامي»نجيب جبرائيل يكشف تفاصيل تقدمه ببالغ للنائب العام لمحاكمة 

يوم االثنين، ببالغ إلى النائب العام، ضد ياسر برهامى لحقوق اإلنسان، أنه تقدم صباح  رئيس االتحاد المصرى جبرائيل،قال نجيب 

وأضاف أن برهامي أفتى بأنه يجوز للمسلم أن يتزوج المسيحية أو يعاشرها  نائب رئيس الدعوى السلفية، للمطالبة بمحاكمته.

 للتمتع بجسدها جنسيا مع كراهيته بقلبه لها ألنها غير ذات دين.

https://www.youm7.com/story/2016/9/26/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%89-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8/2898336
https://www.youm7.com/story/2016/9/26/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%89-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8/2898336
https://www.youm7.com/story/2016/9/27/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%80-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D9%82%D8%B5%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/2898439
https://www.youm7.com/story/2016/9/27/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%80-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D9%82%D8%B5%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/2898439
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27092016&id=c9e3c3f5-7a31-4215-9b64-f2467d6694a4
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27092016&id=c9e3c3f5-7a31-4215-9b64-f2467d6694a4
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26092016&id=7b8f51d0-2528-4688-879e-142596e08a2f
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26092016&id=7b8f51d0-2528-4688-879e-142596e08a2f
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26092016&id=f107c516-8b47-43f4-ac0c-99ba5df66a50
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26092016&id=f107c516-8b47-43f4-ac0c-99ba5df66a50
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1015135
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1015135
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 -سوشيال ميديا: 

 (مصر العربية) عبد العظيم لـ السيسي: توريط الجيش لعب بالنار ولو مش قادر تحكم "ارحل"

 .الشعب خالل كلمته بافتتاح مشروع غيط العنب باإلسكندرية حازم عبد العظيم، تصريحات السيسي انتقد الناشط السياسي

! ده لعب بالنار، طلع الجيش من السيسيهو توريط الجيش من أجل  نعيشه.وقال "أكثر شيء مقلق لي في كل هذا الهزل الذي 

 .". لو مش قادر تحكم ارحل.المعادلة.

 

 (مصر العربية) حازم حسني: دولة السيسي تقوم على التبرعات

وقال دولة األورمان .السيسي، خالل افتتاح مشروع "غيط العنب" باإلسكندرية ، أستاذ العلوم السياسية خطابحازم حسني انتقد

السيسي التي تقوم على التبرعات، فما رأيناه اليوم، ورأيناه لألعمال الخيرية، ال أعتقد أن التاريخ قد سجل نموذجا كنموذج دولة 

 ."فى أيام سابقة، هو رئيس دولة يقوم بافتتاح مشروعات تقوم بها جمعيات خيرية باعتبارها إنجازات السيد الرئيس

 

 (مصر العربية) باسم يوسف تعليًقا على خطاب السيسي: "حصلنا الرعب يا باشا"

وقال "أهم جملة في خطاب .باسم يوسف، على خطاب السيسي، خالل افتتاح مشروع "غيط العنب" باإلسكندرية علق اإلعالمي

: وأضاف ."وال لغيرنااتهزت مش حتنفع لينا  ولو البلدالفكة لصاحبه الجنرال هي الجملة دي الجيش حينتشر في ست ساعات 

"بالعربي يعني أن لو في أي محاولة لوقف أو كشف بيزنس الجيش اللي سارقين البلد فيه ليل نهار حيبقى فيها الخفيها، يا 

حصلنا الرعب يا  والعراق،اسرقك كل يوم يا اجيب عاليها واطيعوا وأحرقلكم البلد وساعتها فعال ححولها سوريا تقبلني وأنا ب

 باشا".

 

 (مصر العربية) محمد محسوب: السيسي يختبئ خلف الجيش

محمد محسوب، وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية األسبق، على خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خالل افتتاح مشروع  علق

غضب الشعبي، اختباء ساعات لمواجهة ال 2وقال "اإلشارة للجيش بكل مناسبة واستعداده لالنتشار في ."غيط العنب" باإلسكندرية

 ."مفضوح خلف جيشنا وتحميله الكوارث، غضب الشعب موجه لحفنة دمرت حاضره وتلغي مستقبله

 

 (مصر العربية) إبراهيم يسري عن حادث مركب رشيد: اإلنسان عندنا مالوش ثمن

استنكر إبراهيم يسري، مساعد وزير الخارجية األسبق حادث مركب رشيد الذي غرق بعد محاولة هجرة غير شرعية بمحافظة 

 ."برشيد اإلنسان هنا مالوش ثمن ٠٦٦إنسان وفض رابعة بالدم ال يهمه موت  ألفوقال "من تقاعس عن إنقاذ .البحيرة

 

 (العربي الجديد) عمرو واكد: السجون في مصر أكثر من المدارس

جديدة، تهكم فيها على النظام بعد حادث مركب رشيد، قائال: "ماذا تنتظر من الشباب في دولة  نشر الفنان عمرو واكد تغريدة

سجنًا جديدًا قبل المدارس أو المستشفيات؟ دولة قول الحق فيها جريمة والمجرم فيها بيترّقى، ربنا ينتقم من  02تبني أكثر من 

 كل ظالم".

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%A7/1265709-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%84%D9%88-%D9%85%D8%B4-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AD%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%A7/1265709-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%84%D9%88-%D9%85%D8%B4-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AD%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%A7/1265601-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D8%AA
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%A7/1265601-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D8%AA
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%A7/1265544-%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%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AD%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A8-%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
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%A7/1265544-%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%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AD%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A8-%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
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%A7/1265517-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A6-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4
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%A7/1265517-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A6-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4
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%A7/1265506-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%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%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B4-%D8%AB%D9%85%D9%86
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%A7/1265506-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%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%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B4-%D8%AB%D9%85%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/entertainment/2016/9/26/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://www.alaraby.co.uk/entertainment/2016/9/26/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي
 

 (بوابة االخبار) ا ترفع القيود المؤقتة عن صادرات مصر من الحاصالت الزراعيةروسي

روسيا قد وافقت على رفع القيود المؤقتة التي قامت بفرضها على  قابيل، أنطارق  والصناعة، المهندسوزير التجارة أعلن 

بعض الصادرات المصرية من الحاصالت الزراعية مع التزام مصر باتخاذ كافة التدابير الالزمة لضمان جودة وسالمة السلع الزراعية 

 المصدرة الي السوق الروسي.

 (المصري اليوم) في ألمانيا مليارات دوالر 10بـ مصادر مصرفية: مصر تتفاوض على قرض 

 01قالت مصادر مصرفية مطلعة إن زيارة محافظ البنك المركزي المصري إلى ألمانيا تأتى بهدف الحصول على قرض يزيد على 

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن القرض األلمانى كانت مصر  مليارات دوالر، إلنشاء شبكات كهرباء جديدة

 .قد اتفقت عليه خالل المؤتمر االقتصادى بشرم الشيخ العام الماضى مع شركة سيمنس

 (المصري اليوم) محافظ البنك المركزي يلتقي رئيس البنك الفيدرالي األلماني في فرانكفورت

التقى محافظ البنك المركزي طارق عامر، اليوم اإلثنين، رئيس البنك الفيدرالي األلماني ينس فايدمان الستكمال ما تم االتفاق 

زيارته اليوم، أللمانيا حيث ُعقد اللقاء « عامر»وبدأ  عليه من مباحثات بشأن التعاون المشترك بين مصر والبنك الفيدرالي األلماني

 بمقر البنك المركزي الفيدرالي بمدينة فرانكفورت، برفقة السفير بدر عبدالعاطي سفير مصر لدى ألمانيا االتحادية.

 (بوابة االخبار) مليار جنيه وارتفاع جماعي لمؤشراتها0.3البورصة تربح 

، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق االستثمار سبتمبر22االثنينعاودت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاتها 

وربح رأسمال السوقي ألسهم الشركات المقيدة بالبورصة  العربية، فيما مالت تعامالت المستثمرين األجانب والمصريين نحو البيع

 مليون جنيه.214.3مليار جنيه وسط تعامالت بلغت نحو 317.0يار جنيه لينهي التعامالت عند مستوى مل 0.3نحو 

 (بوابة االخبار) الماليةتطرح سندات خزانة بمليار جنيه

اإللكتروني وذكرت المالية على موقعها  بلغت مليار جنيهسبتمبر، سندات خزانة بقيمة إجمالية 22طرحت وزارة المالية اإلثنين 

مليون جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ  751( بقيمة 2120أغسطس  02سنوات )استحقاق  5جرى طرح سندات خزانة أجل  أنه

 .%07ر2، وأدنى سعر %07ر44، فيما سجل أقصى سعر %07ر412

 (بوابة االخبار) حالت لمصروزير النقل الروسي يصل إلى القاهرة لبحث استئناف الر

، على رأس وفد رفيع المستوى من المتخصصين فى شئون وصل مطار القاهرة الدولى مكسيم سوكولوف وزير النقل الروسى

الطيران والجهات األمنية فى زيارة للبالد، للقاء عدد من المسئولين منهم شريف فتحى وزير الطيران المدنى لبحث خطة استئناف 

 الرحالت الروسية إلى المطارات المصرية مرة ثانية.

 (الوطن) ناء دمياطآالف طن من اليوريا عبر رصيف الرورو بمي 7شحن 

وقال الربان  طن من اليوريا بمعدالت أداء عالية 7111ناتاليا"، بعد أن تم شحنها بحمولة  HC" غادرت ميناء دمياط السفينة

مترات، على  017تراكي سفينة للبضائع العامة الصب بطول عصام حسنين، رئيس اإلدارة المركزية للحركة، إنه ألول مرة يتم 

 مترا، إذ أنه غير مخصص لهذا الغرض. 55رصيف الرورو بميناء دمياط، برغم وضع الرصيف الذي يبلغ طوله 

http://akhbarelyom.com/news/564469
http://akhbarelyom.com/news/564469
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1015016
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1015016
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1014935
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1014935
http://akhbarelyom.com/news/564452
http://akhbarelyom.com/news/564452
http://akhbarelyom.com/news/564466
http://akhbarelyom.com/news/564466
http://gate.ahram.org.eg/News/1251271.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1251271.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/1444259
http://www.elwatannews.com/news/details/1444259
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 (الوطن) مليار جنيه بالمنيا 4.22شركة في القطاع الصناعي بروؤس أموال  0172"االستثمار": 

ات كأعلنت الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة، أن النشاط الصناعي في محافظة المنيا يحتل المرتبة األولي ضمن قائمة الشر

 فرصه عمل 22412توفر  مليار جنيه 4.22شركه بأجمالي رؤوس أموال بلغت  0172والبالغ عددها  التي تم تأسيسها في المحافظة

 أن النشاط الزراعي يحتل المرتبة الثانية، ثم يليه النشاط الخدمي واإلنشائي واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في المركز األخير.و

 (الوطن) "خبراء الضرائب": ضم االقتصاد غير الرسمي أحد شروط نجاح "القيمة المضافة"

حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية شروط نجاح تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة وأكد أشرف عبدالغني، رئيس 

 في حصر وضبط المجتمع الضريبيجمعية خبراء الضرائب المصرية، أن نجاح تطبيق قانون "القيمة المضافة" يمكن أن يساهم 

 .هد أكبر لضم االقتصاد غير الرسميوبذل ج لزام المجتمع بالتعامل بالفواتيرمشيًرا إلى أن ذلك يتطلب عدة عوامل أهمها إ

 (الشروق) مصر تفاوض جهات مانحة لتجديد تمويل البرنامج العاجل للتشغيل

تتفاوض مصر مع عدة جهات مانحة لتجديد تمويل مشروعات البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة، بعد اقتراب نفاد نحو 

مسعود، رئيس القطاع المركزى مليارى جنيه حصلت عليها الدولة كمنح من تلك الجهات لصالح البرنامج، وفقا لما أكده مدحت 

 للتنمية االجتماعية والبشرية فى الصندوق االجتماعى للتنمية.

 (اليوم السابع) السيسي للمصريين: خفض أسعار السلع خالل شهرين بغض النظر عن سعر الدوالر

السيسى المصريين، بحل مشكلة ارتفاع أسعار السلع خالل شهرين على األكثر، قاًئال: "خالل شهرين، السلع  عبد الفتاحوعد 

لسيطرة عليها مرة أخرى بغض النظر عن سعر الدوالر، مشدًدا على أن هذا التزام سيتم خفضها، نتيجة زيادة المعروض"، مؤكًدا ا

 من الحكومة للشعب المصرى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1443641
http://www.elwatannews.com/news/details/1443641
http://www.elwatannews.com/news/details/1444214
http://www.elwatannews.com/news/details/1444214
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26092016&id=1f4eb375-ff03-4026-8549-5b5a926adb06
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26092016&id=1f4eb375-ff03-4026-8549-5b5a926adb06
http://www.youm7.com/story/2016/9/26/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%BA%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B9%D9%86/2897383
http://www.youm7.com/story/2016/9/26/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%BA%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B9%D9%86/2897383
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-0

 (مصر العربيه) اتحاد نقابي بفرنسا يطالب السيسي بحل أزمة عمال "ترسانة اإلسكندرية"

عامال في شركة الترسانة البحرية  22لحل مشكلة  طالب االتحاد النقابي الفرنسي "متضامنون" عبد الفتاح السيسي بالتدخل

االتحاد، اليوم الثالثاء، بيانا دعا فيه مؤيديه  وأصدر العملباإلسكندرية يواجهون محاكمة عسكرية بسبب االحتجاج على ظروف 

 إلى استخدام صيغته في مناشدة السيسي ووزير العمل المصري التدخل لحل المشكلة.

 (بوابة االخبار) الشرطة بأسيوط يهددون باإلضراب عن العملطبيب بمستشفى  ٠٥٦

طبيب وممرض وفني من العاملين بمستشفى الشرطة بأسيوط باإلضراب عن العمل بسبب حرمانهم من الكادر  ٠٥٦هدد أكثر من 

 شفيات وزارة الصحة والمستشفى الجامعي بالمحافظة وال يطبق عليهم.الذي يطبق على أطباء وطواقم تمريض وفنيين مست

 (بوابة االخبار) طالب البحيرة يتظاهرون احتجاًجا على غلق مراكز الدروس الخصوصية

محافظة البحيرة بدمنهور؛ احتجاًجا على غلق مراكز  سبتمبر، أمام مبنى 22قام العشرات من طالب المدارس بالبحيرة، اإلثنين 

وردد الطالب الهتافات المنددة بالقرار، مطالبين المحافظ بوقف عمل اللجنة المشكلة من التربية والتعليم  الدروس الخصوصية

 والمحافظة وأمن البحيرة، كما طالبوا بإيجاد حلول بديلة حرصا على مستقبلهم.

 (الوطن) مدارس كفر الزيات يتجمهرون احتجاجا على فرض رسوم على الطالبأولياء أمور طالب إحدى 

تجمهر العشرات من أولياء أمور طالب مدرسة الشهيد حلمي المليسي اإلعدادية التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، اليوم، 

بقرار مجلس إدارة المدرسة على إجبار الطالب على دفع مبالغ مالية لشراء أدوات رياضية لممارسة النشاط، وإلزامهم فعليا للتنديد 

 الطالب بسداد المصروفات دون تفريق بين غير القادرين واأليتام.

 (الوطن) المؤتمر الدائم لعمال اإلسكندرية يعلن تضامنه مع مطالب عمال النقل العام بالقاهرة

أعلن المؤتمر الدائم لعمال اإلسكندرية، اليوم، تضامنه الكامل مع مطالب العاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة، مستنكرين حاالت 

ودعا المؤتمر الدائم الجهات األمنية المختصة، أن  إلقاء القبض على عدد من قيادات الهيئة، واتهامهم بالتحريض على اإلضراب

 تطلق سراحهم فورًا، نظرًا ألن العاملين لن يحرضوا على تعطيل العمل، ولم يطالبوا سوى بتنفيذ حقوقهم الشرعية.

 (رصد) وقفة ألهالى تل العقارب أمام "الوزراء" للمطالبة بتوفير وحدات سكنية لهم

بعد ظهر اليوم عدد من أهالي منطقة تل العقارب بالسيدة زينب وقفة احتجاجية أمام البوابة الخلفية لمجلس الوزراء نظم 

تل العقارب يطالبون بوحدات سكنية  تقول أم كريم: أهالىو بشارع حسين حجازي العيني للمطالبة بتوفير وحدات سكنية لهم

 لهم خاصة بعد قرار محافظة القاهرة بإخالء المنطقة التى يقطنون بها.

 

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1265708-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1265708-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://akhbarelyom.com/news/564264
http://akhbarelyom.com/news/564264
http://akhbarelyom.com/news/564192
http://akhbarelyom.com/news/564192
http://www.elwatannews.com/news/details/1443035
http://www.elwatannews.com/news/details/1443035
http://www.elwatannews.com/news/details/1442744
http://www.elwatannews.com/news/details/1442744
http://rassd.com/193758.htm
http://rassd.com/193758.htm
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 قضايا المجتمع-2

 

 اإلعالم

 (االخباربوابة ) مصر تفوز بمنصب نائب رئيس االتحاد العالمي للصحفيين الثالثة.للمرة 

"، حيث فاز نائب رئيس FIJETاحتفظت مصر بمنصب نائب رئيس االتحاد العالمي للصحفيين والكتاب السياحيين "فيجيت 

تحرير الجمهورية الكاتب الصحفي صالح عطية، الذي يشغل هذا المنصب دورتين متتاليتين، بدورة ثالثة مدتها أربع سنوات في 

 ماعات االتحاد في مؤتمره السنوي المنعقد حاليا بالعاصمة الروسية موسكو .االنتخابات التي جرت على هامش اجت

 التعليم

 (بوابة االخبار) مراكز الدروس الخصوصية تتحدى وتعمل تحت مظلة جمعيات تنمية المجتمع بأسوان

بمحافظة أسوان، رغم التوصيات التي اتخذها مجلس المحافظين برئاسة رئيس مجلس مازالت مراكز الدروس الخصوصية تعمل 

وبدأت المراكز في العمل مع بداية  الوزراء المهندس شريف إسماعيل بالتصدي للدروس الخصوصية وغلق جميع مراكز الدروس

 اإلعدادية.نوية العامة والشهادة العام الدراسي بالنسبة لطالب سنوات النقل ومن أول شهر أغسطس بالنسبة لطالب الثا

 

 السياحه

 (الوطن) "محميات البحر األحمر" تحذر المصطافين من إزعاج "القرش الحوتي"

منعه من تغيير مساره والسماح له بالتحرك حذرت محميات البحر األحمر من مطاردة القرش الحوت المسالم الذي يزور البحر األحمر أو 

وطالبت جمعية المحافظة على البيئة  بشكل طبيعي ليكمل زيارته دون أي مضايقات ألنه يعد من أكبر مصادر الجذب السياحي

 أمتار من جهه الذيل. 3متر من الجهة اآلمامية، و 4عدم لمسه واالبتعاد عنه لمسافة ال تقل عن  ته"هيبكا" بمجرد رؤي

 

 قباطاأل

 (الوطن) بمناسبة احتفاالت عيد الصليبالثالثاء غلق دير سانت كاترين 

أكد السيد عبد الصادق، رئيس مدينة سانت كاترين، أن غرفة شركات السياحة ستغلق دير سانت كاترين، الثالثاء بمناسبة عيد 

وأضاف رئيس المدينة، أنه تم إبالغ كافة الشركات السياحية بهذا القرار، لعدم إدراج زيارة دير سانت كاترين فى برامجها  الصليب

 السياحية، خالل هذا اليوم.

 (الوطن) "أقباط من أجل الوطن" يعلن دعم مشيرة خطاب لرئاسة اليونسكو

، األمين العام المساعد التحاد "أقباط من أجل الوطن لشؤون المرأة"، إن االتحاد سيطلق حملة من أجل دعم عبد العزيزقالت هبة 

وأضافت سنعمل على إيصال صوتنا إلى المكتب التنفيذي  ترشيح الوزيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو

 ترشيحها من خالل التأكيد على أنها تملك الخبرة والثقافة ما يؤهلها للفوز بالمنصب الرفيع.لليونسكو من أجل دعم 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/564175
http://akhbarelyom.com/news/564312
http://akhbarelyom.com/news/564312
http://www.elwatannews.com/news/details/1443341
http://www.elwatannews.com/news/details/1443341
http://www.elwatannews.com/news/details/1444475
http://www.elwatannews.com/news/details/1444475
http://www.elwatannews.com/news/details/1441889
http://www.elwatannews.com/news/details/1441889
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 (الوطن) محافظ مطروح ويؤكدا على روح المحبة والتسامح يلتقياألنبا باخميوس 

نيافة األنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح وشمال أفريقيا والخمس مدن الغربية،  اللواء عالء أبو زيد، محافظ مطروح إلتقى

وجاء ذلك  مؤكدان خالل اللقاء الذي جمعهما على روح التسامح والتآلف بين أبناء الوطن الذين يجمعهم نسيج وطني واحد

 .روحبكنيسة السيدة العذراء بمدينة مرسي مط

 (االقباط اليوم) الكنيسة تفتتح مؤتمر "العقيدة" باإلسكندرية ت.اسنو 2بعد توقف لمدة 

والذي تقيمه لجنة اإليمان  ألرثوذكسية ببيت مارمرقس بالعجميمؤتمر للعقيدة ا أفتتحت الكنيسة القبطية األرثوذكسية

والذي تستمر فاعلياته  ث القدوس وقضايا الهوتية معاصرة"والذي يحمل عنوان "الثالو 02ال في نسخته والتعليم والتشريع 

 سنوات. 2يذكر أن هذه هي المرة األولي التى يعقد فيها مؤتمر العقيدة باإلسكندرية بعد توقفه هناك لمدة و أيام 3لمدة 

 (االقباط اليوم)منها ئيل يقدم بالغ ضد برهامى إلزدراءة المسيحية والتحقير نجيب جبرا

تقدم صباح اليوم المستشار نجيب جبرائيل ببالغ الى النائب العام ضد الشيخ ياسر البرهامى نائب رئيس الدعوى السلفية 

أو يعاشرها لتمتع بجسدها جنسيا مع كراهيتة  )المسيحية(لفتواة الجديدة التي افتى فيها بأنه يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية 

 .بقلبة لها النها غير ذات دين

 

 أخرى

 (الوطن) انقطاع في الكابل الرئيسي للكهرباء المؤدي إلى الشيخ زويد ورفح بسبب االشتباكات

أكد مصدر في قطاع كهرباء الشيخ زويد، سقوط إحدى كابالت الخط الكهربائي الرئيسي المغذي لمحطة الوحشي جنوب الشيخ 

اآلن، واحتمالية أن تسقط الفردة وأضاف أن كهرباء الشيخ زويد ورفح تعمل على فردة واحدة  زويد، سقطت نتيجة االشتباكات

 األخرى واردة حال حدوث أي اشتباكات بين القوات األمنية والمجموعات المسلحة غرب الشيخ زويد ومناطق شرق العريش.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1443272
http://www.elwatannews.com/news/details/1443272
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=167853
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=167853
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=167812
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=167812
http://www.elwatannews.com/news/details/1441907
http://www.elwatannews.com/news/details/1441907
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األخبار األمنية: 

 (بوابة األهرام) مستشارين 015مجلس الدولة يوافق على ترقية 

صرح المستشار الدكتور محمد حسن، رئيس األمانة الفنية للمجلس الخاص، ونائب رئيس مجلس الدولة، أن المجلس الخاص 

مستشار مساعد "أ" الى درجة  ٥٦٥يوم االثنين الموافقة على ترقية د مسعود رئيس مجلس الدولة، قرر برئاسة المستشار محم

 مستشار بمجلس الدولة.

 

 (الشروق) سماسرة هجرة غير شرعية بالبحيرة 1القبض على 

وقائع هجرة غير شرعية برشيد وإدكو، تنفيًذا لقرار النيابة  3من المتورطين في  1احث البحيرة من القبض على تمكنت مب

 العامة.

 

 -محاكم ونيابات: 

 (بوابة األهرام) تجديد حبس شرطيين التهامهما بالتسبب في هروب متهم بقضية "كتائب حلوان"

يوما، على ذمة التحقيقات فى  05قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس أمين شرطة ورقيب شرطة 

 اتهامهما بهروب متهم في قضية "كتائب حلوان".

 

 (بوابة األهرام) محكمة األمور المستعجلة تقبل دعوى فرض الحراسة على نقابة التجاريين

نقابة التجاريين، وحل مجلس إدارتها الحالي وتعيين مجلس  علىقضت محكمة األمور المستعجلة، بقبول دعوى فرض الحراسة 

 مؤقت إلدارتها.

 

 (بوابة األخبار) الخارجبالغ ألمن الدولة يتضمن أسماء جديدة لمن تلقوا تمويالت من 

سمير صبري المحامي ببالغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا، تضمن قائمة أمريكية جديدة بأسماء من تلقوا تمويالت من تقدم 

مساعد مدير المخابرات الحربية السابق خالل استضافته الخارج للعمل ضد الدولة المصرية وفقا لما صرح به اللواء ممدوح اإلمام 

 بإحدى البرامج الفضائية.

 

 (الشروق) إلى االستئناف لتحديد جلسة أمام دائرة قضائية أخرى« خلية اللجان النوعية باإلسكندرية»إحالة 

ـ بأحالت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، ملف القضية المعروفة إعالمًيا 

لمحكمة االستئناف؛ وذلك تحديد جلسة أمام دائرة قضائية أخرى، مع استمرار حبس « خلية اللجان النوعية باإلسكندرية»

 المتهمين وضبط وإحضار المتهمين الهاربين، وللقرارات السابقة بشماع الشهود وفض األحراز.

http://gate.ahram.org.eg/News/1251125.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1251125.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26092016&id=a10e6496-db07-4158-bb68-1fb2cfcf7e17
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26092016&id=a10e6496-db07-4158-bb68-1fb2cfcf7e17
http://gate.ahram.org.eg/News/1251187.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1251187.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1251063.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1251063.aspx
http://akhbarelyom.com/news/564601
http://akhbarelyom.com/news/564601
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26092016&id=9c304fc2-6892-488b-8a9d-b0f022bcf25e
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26092016&id=9c304fc2-6892-488b-8a9d-b0f022bcf25e
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 (العربي الجديد) "غرفة رابعة": سلطان يتعرض للضرب والتعذيب داخل المعتقل

غرفة عمليات “بـ ريةثامن جلسات إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعالمّيًا أّجلت محكمة جنايات القاهرة المص

أّنه تعرض للضرب ما وقال عن تعرضه للتعذيب. صالح سلطانأكتوبرالستكمال مرافعة الدفاع، فيما كشف  5رابعة"، إلى جلسة 

 شكواه داخل غرفة المداولة. أدى لكسر سنه، على يد أمين شرطة بالسجن، فعّقبت المحكمة أّنها ستسمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/9/26/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/9/26/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84
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 المحور السادس

 تطورات المشهد العسكري

 

 (20)عربيساعات  2السيسي: الجيش لدية خطة لألنتشار على مستوي المحافظات في 

خطاب ألقاه، لدى افتتاحه، صباح االثنين، تطوير منطقة "غيط العنب" العشوائية باإلسكندرية، تحت مسمى في السيسي  قال

ت ساعات لمواجهة مستوي جميع محافظات الجمهورية خالل س علىأن الجيش المصري لدية خطة لألنتشار  "مشروع بشاير الخير"

 الدولة.لحماية و وانتشار الفوضى في البالد عة األستقرارزأي محاولة زع

 

 )بوابة األهرام( وصول رئيس هيئة األركان السوداني إلى القاهرة في زيارة تستغرق عدة أيام

 رئيس هيئة األركان المشتركة بالقوات المسلحة السودانية، الفريق أول عماد الدين مصطفى وصل إلى مطار القاهرة الدولى

وقالت مصادر بمطار القاهرة إنه تمت إنهاء إجراءات وصول الفريق أول عماد الدين، مساء  عدوى، فى زيارة تستغرق عدة أيام

 مستوى من هيئة أركان حرب القوات المسلحة المصرية.اليوم اإلثنين، بصالة كبار الزوار وكان فى استقباله وفد رفيع ال

 

 )بوابة األخبار( الفريق عبد العزيز سيف الدين يلتقي رئيس التعاون العسكري اإلسباني

اإلسبانية في العديد من مجاالت الصناعة وتميزها أشاد الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالخبرة 

جاء ذلك خالل لقائه مع رئيس التعاون العسكري والعالقات الدولية لوزارة الدفاع  .من خالل مشروعات مشتركة بين الجانبين

 اإلسبانية، والملحق العسكري بسفارة إسبانيا بالقاهرة لفتح مجاالت جديدة للتعاون المشترك.

 

 )بوابة األخبار( «غيط العنب»ة الشمالية العسكرية: الجميع تعاون إلنجاز مشروع قائد المنطق

مع المجتمع المدني من رجال األعمال د الزملوط، إن هناك تعاونا قال قائد المنطقة الشمالية العسكرية اللواء أركان حرب محم

في  «غيط العنب»والجامعات وبإشراف من المنطقة الشمالية العسكرية واألجهزة التنفيذية بالمحافظة، إلنجاز مشروع والبنوك 

 التوقيت المحدد وبجودة عالية.

 

 )بوابة األخبار( الحاملة "أنور السادات" تصل قاعدة تولون البحرية لبدء التدريب المشترك مع فرنسا

بعد  وذلك فرنسا،" طراز " ميسترال "، لقاعدة " تولون " البحرية بجنوب  L1020وصلت حاملة المروحيات المصرية " أنور السادات 

 وصولها قامت الحاملة " أنور السادات "وعقب الماضي فرنسا األسبوع  بغرب“نازير إبحارها في المحيط األطلنطي من ميناء " سان 

وستقوم الحاملة المصرية خالل األيام القادمة بالمشاركة مع عناصر من البحرية ار حاملة المروحيات الفرنسية بالرسو بجو

الهبوط على متن الحاملة " أنور السادات " بمشاركة مروحيات البحرية إلختبار قدرات اإلقالع و مشترك،الفرنسية في تدريب بحري 

 الفرنسية.

 

http://arabi21.com/story/949304/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%B4-%D9%88%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://gate.ahram.org.eg/News/1251288.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1251288.aspx
http://akhbarelyom.com/news/564362
http://akhbarelyom.com/news/564362
http://akhbarelyom.com/news/564108
http://akhbarelyom.com/news/564108
http://akhbarelyom.com/news/564600
http://akhbarelyom.com/news/564600
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 )اليوم السابع( ينشر فيديو زيارة وزير دفاع فرنسا للميسترالالمتحدث العسكرى 

ة األمان وزير الدفاع الفرنسى لمقرنشر العميد محمد سمير المتحدث العسكرى للقوات المسلحة فيديو زيارة جان أيف لودريان 

كما زار الوزيران حاملة الطائرات المصرية من طراز  .وزير الدفاع صبحيحيث كان فى استقباله صدقى العامة لوزارة الدفاع، 

ين بميسترال والمسماة جمال عبد الناصر، كما زارا الفرقاطة فريم والمسماة تحيا مصر، واستعرض الجانبان سبل دعم العالقات 

 البلدين.

 )مصر العربية( مقتل مجند برصاص قناص في رفح

مساء االثنين، خالل تواجده بمحل خدمته بالقرب من ساحل البحر بمدينة  من قوات حرس الحدود برصاص قناص، جنديقتل 

 رفح بشمال سيناء.

http://www.youm7.com/story/2016/9/27/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84/2898608
http://www.youm7.com/story/2016/9/27/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84/2898608
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1265514-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D8%AD
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1265514-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D8%AD

