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 األولالمحور 

 المصرية الخارجيةتطورات السياسة 

 )بوابة األخبار( يلتقي وفد مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية بمقر وزارة الداخلية« شكري»

 .وذلك بمقر وزارة الخارجية السورية،مع وفد مؤتمر القاهرة للمعارضة  سبتمبر، 22األربعاء  شكري،يلتقي وزير الخارجية سامح 

 عقب لقائه مع وزير الخارجية سامح شكري. األرضي،ويعقد الوفد السوري مؤتمًرا صحفًيا بقاعة المؤتمرات بالدور 

 

 )بوابة األخبار( اعتماد أوراق السفير المصري الجديدالخارجية تنفي رفض السلطات اإليطالية 

م ل أن السفيرنفت وزارة الخارجية، رفض السلطات اإليطالية أوراق االعتماد الخاصة بالسفير المصري الجديد في إيطاليا، وأكدت 

بيان لمركز معلومات مجلس الوزراء، إن أوراق االعتماد الخاصة بالسفراء تتم وفقًا لقواعد وقال  اآلن في روما حتىيتقدم بإوراقه 

 وإجراءات مراسميه متعارف عليها دوليًا.

 

 )بوابة األخبار(مستشار السيسي الديني يسافر الي المانيا 

زهر الشريف ووكيل اللجنة الدينية بالبرلمان وعضو هيئة التدريس بجامعة األالسيسي الديني شارك أسامة األزهري مستشار 

رئيس الهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمة اإلجتماعية في الندوة التى نظمتها الوزارة الفيدرالية األلمانية والقس د. أندريا زكي 

، بعنوان: "اإلسالم والمسيحية:" die WeltüBrot fز للعالم"، وبالتنسيق مع مؤسسة "الخبBMZللتعاون اإلقتصادي والتنمية 

 دور الدين في التحوالت السياسية واإلجتماعية في مصر"

 

 )بوابة األهرام( نائب رئيس الوزراء األردني لبحث العالقات الثنائية بين البلدين يلتقيسفير مصر بعمان 

التقى السفير طارق عادل سفير مصر باألردن، الدكتور جواد العناني نائب رئيس الوزراء للشئون االقتصادية وزير الصناعة والتجارة 

والتموين األردني، حيث تناول اللقاء مجمل العالقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في كافة المجاالت خاصة االقتصادي 

 ، من خالل العمل على تكثيف حركة تجارة البضائع بين البلدين، وتذليل كافة العقبات التى تواجهها.منها

 

 )بوابة األخبار( مصر تطالب "اتحاد من أجل المتوسط" بدور أكبر في مجال التشغيل

بدور أكبر في مجال التشغيل، وصوال إلى مرحلة الربط االلكتروني بين ا لقيام االتحاد من أجل المتوسط شددت مصر على تطلعه

دول االتحاد لتسهيل وضبط تنقل األيدي العاملة واالستفادة بفائض العمالة بين دول االتحاد ومكافحة ظاهرة الهجرة غير 

 .ب للعمل، وتجنيدهم لخدمة مصالحهمالل حاجة الشباالشرعية، وتفويت الفرصة على الجماعات التي تسعى الستغ

 

 )مصرالعربية( إسرائيل تغير اسم معبر طابا إلى "بيجن" مصريين.بحضور مسئولين 

كشفت القناة السابعة في التلفزيون اإلسرائيلي )عاروتس شيفاع( عن تغيير إسرائيل اسم معبر طابا وتسميته باسم رئيس 

 يوم الثالثاء بحضور مسئولين مصريين.وذلك في حفل أجري الوزراء اإلسرائيلي السابق مناحيم بيجن 

http://akhbarelyom.com/news/565105
http://akhbarelyom.com/news/565105
http://akhbarelyom.com/news/564874
http://akhbarelyom.com/news/564874
http://akhbarelyom.com/news/565074
http://akhbarelyom.com/news/565074
http://gate.ahram.org.eg/News/1251541.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1251541.aspx
http://akhbarelyom.com/news/564767
http://akhbarelyom.com/news/564767
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%A9/1266006-%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%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%A9/1266006-%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%86
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 )بوابة األخبار( النووية في مراحلها النهائيةروسيا: المباحثات مع مصر حول المحطة 

بشأن بناء  وروسياأن المباحثات بين مصر ، سيرجي كيريينكو، «روس آتوم»ية أكد مدير عام المؤسسة الروسية للطاقة الذر

أتوجه غدا إلى القاهرة حيث  دقيقة.لم تبق سوى عدة فوارق »كيريينكو: وقال  لنووية أصبحت في مرحلتها األخيرةالمحطة ا

 «.سأجري لقاءا مع القيادة المصرية يوم الخميس

 

 )مصرالعربية( بالش"“بـ صحفي إسرائيلي للسيسي: مصر باعت الفلسطينيين 

تعجب الصحفي اإلسرائيلي "عكيفا إلدار" من تصريحات السيسي في الجمعية العامة لألمم المتحدة التي طالب فيها الفلسطينيين 

من بخس وقضيتهم بثواإلسرائيليين بالتعلم من "المثال الرائع" للسالم بين تل أبيب والقاهرة، متهما مصر ببيع الفلسطينيين 

 لدى التوقيع على معاهدة السالم. جاء ذلك في مقال نشره موقع "المونيتور" األمريكي في نسخته العبرية.

 

 (20)عربي شكوى لألمم المتحدة بخصوص اعتقال الصحفي هشام جعفر

لى المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بحرية التعبير، وكذا إلى مجموعة العمل المعني قدم المرصد العربي لحرية اإلعالم شكوى إ

 باالحتجاز التعسفي، حول أوضاع الصحفي والباحث هشام جعفر، المحتجز حاليا في مستشفى سجن ليمان طرة.

 

 )العربي الجديد(محمد دحالن لقيادة حركة فتح  مصر تجّمد مؤقتًا مساعي تمكين

تقول مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية المصرية، إن القاهرة تراجعت مؤقتًا عن تحركاتها األخيرة الرامية إلى إعادة القيادي 

فتح الفلسطينية، محمد دحالن، مرة أخرى إلى الحركة وتمكينه داخلها، على أثر حالة الغضب التي سيطرت  المفصول من حركة

 تماعات في القاهرة الشهر الماضي.على الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بعدما دار من اج
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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%A9/1264685-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%80-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B4
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%A9/1264685-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%80-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B4
http://arabi21.com/story/949439/%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/9/27/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AF%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%87
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/9/27/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AF%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%87


 

 

2102سبتمبر  82  مرصد اإلعالم المصري       3   

 

 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -الرئاسة المصرية: 

 (األهرام) السيسي ووزير النقل الروسي يبحثان استئناف رحالت الطيران بين البلدين

ماكسيم سوكولوف فى حضور شريف فتحى وزير الطيران المدنى ونائب وزير النقل  أمس وزير النقل الروسىأستقبل السيسي 

التزام مصر بتعزيز إجراءات تأمين المطارات فى إطار حرصها على توفير أقصى درجات  على أكدو الروسى وسفير روسيا بالقاهرة

 األمن والحماية للسائحين بشكل عام والمواطنين الروس بشكل خاص.

 

 (بوابة األهرام) ع بمميش الستعراض مجمل التطورات المتعلقة بأنشطة هيئة قناة السويسالسيسي يجتم

اجتمع السيسي اليوم بالفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس.وصرح الُمتحدث الرسمي بِاسم رئاسة الجمهورية، بأن 

رض مجمل التطورات المتعلقة بأنشطة هيئة قناة السويس، من حيث تشغيل المجري المالحي للقناة وجذب أكبر مميش استع

 عدد ممكن من السفن، مشيرًا إلى النتائج التي حققها إنشاء القناة الجديدة من حيث تسريع وتيرة عبور السفن.

 

 (الوطن) السيسي يجتمع بوزير التجارة والصناعة

قال السفير عالء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عرض خالل 

والسيما في منطقة جنوب الرسوة في  االجتماع مع السيسي، خطة الوزارة إلنشاء والتوسع في المناطق والمدن الصناعية،

 بورسعيد، فضاًل عن مدينتي بدر والسادات.

 

 -الحكومة المصرية: 

 (األهرام) ضم وزراء الزراعة والتجارة والصناعة والتموين الوزراءرئيس 

مس باعتماد اإلجراءات الالزمة أاعة والتجارة والصناعة والتموين وجه رئيس الوزراء شريف اسماعيل فى اجتماع ضم وزراء الزر

اد فول الصويا الستخالص زيت الطعام وتشغيل المصانع بكامل طاقتها، مع إدراج المحصول ضمن السلع لتنظيم عمليات استير

 األساسية اإلستراتيجية التى يتم استيرادها لضمان استمرارية صناعة الزيوت واألعالف محليًا.

 

 (الوطن) البيزنسوزيرة التضامن تلغي سفرها اعتراضا على حجز مقعد بالدرجة االقتصادية بدال من 

، بعد أن فوجئت أنها ستسافر على الدرجة االقتصادية وليست جتماعي، بإلغاء سفرها إلى لندنقامت غادة والي وزيرة التضامن اال

ضمن ركاب "البيزنس"، وهو ما قوبل بالرفض، مؤكدا أنها قامت  مصدر بوزارة الطيران أن الوزيرة طالبت أن تكون ". وأكد"البيزنس

 بإلغاء سفرها على متن الرحلة، وستسافر على رحلة مصر للطيران المتجهة إلى فرانك فروت.  

 

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/192037/25/553161/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192037/25/553161/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1251598.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1251598.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/1446923
http://www.elwatannews.com/news/details/1446923
http://www.ahram.org.eg/News/192037/136/553140/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%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%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192037/136/553140/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%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%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/1445729
http://www.elwatannews.com/news/details/1445729
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 (بوابة األخبار) شريف إسماعيل يصدر قراًرا يسمح بالتصرف في أصول الدولة غير المستغلة

أصدر شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قراًرا يسمح للجنة الوزارية الخاصة بحصر أصول الدولة غير المستغلة في الوزارات 

 وتعديالته. 9108لسنة  9852والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها المشكلة بقرار رقم 

 

 (بوابة األخبار) «نقابة الصيادين»تم تكليفي بإعداد قانون «: العجاتي»

كشف وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، المستشار مجدي العجاتي عن تكليفه من قبل رئيس الوزراء إلعداد مشروع قانون 

 ين.لتأسيس نقابة مهنية للصياد

 

 -الوفود األجنبية: 

 (بوابة األخبار) وزير النقل الروسى يغادر القاهرة بعد بحث استئناف رحالت الطيران إلى مصر

عد ده بخاصة عائدا إلى بالغادر القاهرة، مساء الثالثاء، وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف، والوفد المرافق له على متن طائرة 

 .زيارة لمصر استمرت يومين

 

 -البرلمان المصري: 

 (بوابة األهرام) "تشريعية النواب" توافق على الفصل األول من قانون الهجرة غير الشرعية

برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على الفصل األول من قانون الهجرة غير وافقت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، 

 الشرعية واالتجار بالبشر، والخاص بالتعريفات واألحكام.

 

 -منظمات المجتمع المدني: 

 (بوابة األهرام) نقابة المحامين تجدد رفضها لقانون القيمة المضافة

 جددت نقابة المحامين رفضها قانون القيمة المضافة، مطالبة المحامين عدم تقديم اي بيانات تسجيلية قبل الرجوع للنقابة.

 

 -المؤسسات الدينية: 

 (اربوابة األخب) شيخ األزهر يصل البحرين في زيارة تستغرق يومين

وصل الدكتور أحمد الطيب، شيخ األزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، يرافقه وفد رسمي رفيع المستوى إلى العاصمة 

المقرر أن يلتقي خالل زيارته للبحرين الملك حمد  البحرينية )المنامة( في مستهل جولة خارجية تشمل البحرين وسويسرا.ومن

بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، كما يترأس االجتماع الدوري لمجلس حكماء المسلمين والذي ينعقد في دورته الحالية 

 بالعاصمة البحرينية.

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/564963
http://akhbarelyom.com/news/564963
http://akhbarelyom.com/news/565033
http://akhbarelyom.com/news/565033
http://akhbarelyom.com/news/565148
http://akhbarelyom.com/news/565148
http://gate.ahram.org.eg/News/1251568.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1251568.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1251667.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1251667.aspx
http://akhbarelyom.com/news/564916
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 -تصريحات: 

 (بوابة األهرام) المقبل: الموافقة النهائية على قانون الهجرة غير الشرعية في أكتوبر ثروت بخيت

قال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ثروت بخيت، إن قانون الهجرة غير الشرعية ستتم الموافقة النهائية عليه في 

"الموافقة من حيث المبدأ تمت على هذا القانون في شهر  المقبل، مع أول انعقاد الدورة الثانية للمجلس، مضيًفا: 01بداية شهر 

 الماضي". 8

 

 -توك شو: 

 (اليوم السابع) خالد صالح": لم نعرف أن القناة المنظمة لمهرجان العراق "شيعية"“لـ فتوح أحمد 

قال الفنان فتوح أحمد، إن سفرهم إلى مدينة النجف بالعراق كان أمام الجميع، موضحًا أنه لم يعرف بأن قناة الغدير منظمة 

بدير تحدثا عن أن مصر آمنة.وما حدث مهرجان إعالمى، ولو قناة الجزيرة القطرية دعتنى المؤتمر "شيعية"، كما أنه والفنان أحمد 

 .لن أذهب، ألنها تهاجمنا بوضوح، ولم أجد موقف ضدنا من قناة الغدير"

 

 (اليوم السابع) خالد صالح يطالب الحكومة بالتحقيق مع وزيرة التضامن إللغاء سفرها إلى لندن

استنكر خالد صالح، تصرف الدكتورة غادة والى، المتعلق بإلغائها السفر إلى لندن اعتراضا على حجز مقعدها ضمن الفئة 

االقتصادية، وليست على درجة رجال األعمال، قائال:"ال يبدو لى أن هذا قرار صحيح من الوزيرة اللى رفضت السفر رغم أنها كانت 

ل، قائًلا:"كتير على الناس اللى أنت بتطالبها تتحمل ضريبة القيمة المضافة وأسعار تذاكر شريف إسماعيحديثة ل ". ووجهبمهمة

 .مترو جديدة وغالء، وأسعار أنت مش عارف تسيطر عليهاويشوفوا وزيرة متأسفة تصنع هذا العمل

 

 -سوشيال ميديا: 

 (مصر العربية) إبريل: النظام لجأ للفكة النهيار االقتصاد 2

الفكة"، خالل افتتاحه لمشروع غيط العنب “بـ إبريل، على مطالبة السيسي الشعب التبرع لمصر  2علقت حركة شباب 

 .":"اقتصاد منهار يلجأ للفكةوقالت في تغريدة عبر حسابها بموقع التدوين المصغر "تويتر".باإلسكندرية

 

 (مصر العربية) : السيسي سيطالب المصريين ببيع أبنائهمسعيد الحاج

 العنب غيط لمشروع افتتاحه خالل ،"الفكة“بـ  لمصر التبرع الشعب السيسي مطالبة على الحاج، سعيد الفلسطيني الكاتبعلق 

وقال "السيسي بدأ بوعود كاذبة، ثم طلب التبرع لمصر، ثم قال صبح على مصر بجنيه، اآلن يطالب بالفكة، فما هي .باإلسكندرية

 ."!!خطوته التالية؟ مطالبة المصريين ببيع أبنائهم؟

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1251655.aspx
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https://www.youm7.com/story/2016/9/28/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%84%D9%80-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86/2899907
https://www.youm7.com/story/2016/9/28/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%84%D9%80-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86/2899907
https://www.youm7.com/story/2016/9/27/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1/2899866
https://www.youm7.com/story/2016/9/27/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1/2899866
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%A7/1266327-6-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AC%D8%A3-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%83%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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%A7/1266327-6-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AC%D8%A3-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%83%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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%A7/1266320-%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%87%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%A7/1266320-%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%87%D9%85
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 (مصر العربية) سيف الدولة: موافقة مصر على تغيير اسم معبر طابا إلى مناحم بيجين "عار"

محمد سيف الدولة، الباحث في الشأن القومي العربي، تغيير إسرائيل اسم معبر طابا وتسميته باسم رئيس الوزراء  انتقد

وقال "مشاركة ومباركة مصرية لالحتفال الصهيوني بتغيير اسم .اإلسرائيلي السابق مناحيم بيجن، بحضور مسئولين مصريين

عار على السلطة المصرية أن  ."!! روسيا البيضاء اسمه مناحم بيجين معبر مصري فلسطيني إلى اسم شخص إرهابي صهيوني من

تشارك وتبارك هذا اإلجراء الصهيوني الذي يسعى إلى طمس كل ما هو عربي في إطار سياسات التهويد واألسرلة التي يمارسها 

 االحتالل كل يوم".

 

 (مصر العربية) يحيى القزاز بعد تغير اسم معبر طابا إلى بيجين: عصر صهينة مصر

اسم رئيس الوزراء اإلسرائيلي انتقد يحيى القزاز، أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان، تغيير إسرائيل اسم معبر طابا وتسميته ب

وقال "نحن نعيش عصر صهينة مصر، القناة السابعة العبرية تؤكد تغيير .السابق مناحيم بيجن، بحضور مسئولين مصريين

 ."اسم معبر طابا الحدودي اعتباًرا من اليوم الثالثاء إلى معبر بيجن تخليًدا السم رئيس وزراء إسرائيل األسبق

 

 (مصر العربية) تغير اسم معبر طابا إلى بيجين: عمالة وخيانةسيف عبد الفتاح عن 

 س الوزراء اإلسرائيلي السابق مناحيمانتقد سيف عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، تسمية إسرائيل اسم معبر طابا باسم رئي

إسرائيل تغير اسم معبر طابا إلى "بيجن" !!، أقذر فترة في  مصريين.وقال "بحضور مسئولين .بيجن، بحضور مسئولين مصريين

 ."عمالة وخيانة بال حدود مصر.تاريخ 
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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%A7/1266226-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 (بوابة االخبار) مليار متر مكعب مياه 21وزير الري: لدينا عجز 

مليار متر مكعب مياه ونحاول السيطرة عليها، موضحا أننا  21قال وزير الموارد المائية والرى د. محمد عبد العاطى إنه لدينا عجز 

خالل األيام القادم « النيل الموحد»عبدالعاطى أنه سيتم االنتهاء من قانون وأضاف  مليار متر مكعب من المياه 81نستهلك 

 لمواجهة أي متعدي.

 (بوابة االخبار) مليار جنيه 0.2البورصة تخسر 

مبر، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات سبت 22عاودت مؤشرات البورصة المصرية انخفاضها لدى إغالق تعامالت، الثالثاء 

م وخسر رأسمال السوقي ألسه وصناديق االستثمار العربية والمحلية، فيما مالت تعامالت المستثمرين األفراد األجانب نحو الشراء

 .مليار جنيه 0.2الشركات المقيدة بالبورصة نحو 

 (بوابة االخبار) لمشترك للتشغيل كثيف العمالةمليون يورو لتنفيذ برنامج التعاون ا 21االتحاد األوربي: 

ي فبرنامج التعاون المصري األوربي  بالقاهرة، إنمستشار رئيس التعاون في وفد االتحاد األوربي أكد دييجو إسكالونا باتيوريل 

بين الجانبين المصرى واألوروبى، فهو ال يعتبر األول من نوعه للتعاون مجال التشغيل كثيف العمالة والذي يجري تنفيذه حاليا 

 .استكمال لشراكة وطيدة وقديمة بين الجانبين

 (بوابة االخبار) سنوات 5يونج كيم رئيسا للبنك الدولي لمدة 

سبتمبر، جيم يونج كيم رئيسا له لفترة ثانية مدتها خمس سنوات بعد عدم تقدم أي منافسين  22عين البنك الدولي، الثالثاء 

وقال البنك في بيان إن كيم األمريكي الجنسية نال موافقة المديرين التنفيذيين لمؤسسة اإلقراض التنموي  بنهاية مهلة الترشح

 .2102ماع ليتولى فترة ثانية تبدأ من أول يوليو الدولية باإلج

 (بوابة االخبار) التعاون الدولي تناقش مع السفير السويسري دعم بالده لمشروع إزالة األلغام

 ، السفير السويسرى لدى القاهرة، بمقر الوزارةاستقبلت الدكتورة  سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، السفير  ماركوس اليتنر

واستهلت الوزيرة، اللقاء بالترحيب بالسفير السويسرى، مؤكدة على حرص الوزارة على دفع عالقات التعاون مع بالده، وفى هذا 

 .2102األطار، تناول الجانبين، األعداد لزيارة الوزيرة إلى سويسرا المقرر عقدها في نوفمبر 

 (الشروق) ة الفنلندي: حريصون على تعزيز العالقات االقتصادية مع مصروزير التجار

قاتها االقتصادية والتجارية مع مصر أكد كاي ميكانين وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي حرص بالده علي تعزيز عال

 بإعتبارها أكبر شريك لفنلندا في الشرق األوسط وأكبر سوق استهالكي في أفريقيا.

 (المصري اليوم) طرح أذون الخزانة األربعاء والخميس بدال من األحد«: المالية»

 وزارة المالية طرح عطاءات أذون الخزانة، األربعاء والخميس، بدال من األحد المقبل، بمناسبة عطلة رأس السنة الهجريةقررت 

مليار جنيه، مشيرة  02يوما بقيمة  423، و082الثالثاء، أنها ستطرح غدا أذون خزانة آجال   وذكرت الوزارة، عبر موقعها اإللكتروني

 مليار جنيه. 00ر5يوما بقيمة  224، و10ن خزانة آجال إلى أنها ستطرح بعد غد أذو

http://akhbarelyom.com/news/564967
http://akhbarelyom.com/news/564967
http://akhbarelyom.com/news/564918
http://akhbarelyom.com/news/564918
http://akhbarelyom.com/news/564700
http://akhbarelyom.com/news/564700
http://akhbarelyom.com/news/565128
http://akhbarelyom.com/news/565128
http://akhbarelyom.com/news/565209
http://akhbarelyom.com/news/565209
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28092016&id=44822d0d-ffa9-45c6-9b45-7ceb4cab50d9
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28092016&id=44822d0d-ffa9-45c6-9b45-7ceb4cab50d9
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1015661
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1015661
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 (اليوم السابع) مليون هكتار قمح بمصر 0,5شركة روسية: نشارك بآالالت للعمل بمشروع ضخم لزراعة 

" الروسية المختصة بتقنيات واآلالت الزراعية، أنه فى المستقبل القريب ستظهر ماكينات زراعية أعلنت شركة "روستسيلماش

وأوضحت الشركة، أنه  جديدة للعمل فى الحقول المصرية، حيث تم بالفعل تسليم بعض هذه الماكينات لمصر واختبارها بنجاح

 .اء" حيث تم اختبارها فى الحقول المصرية" فى المعرض الدولى الزراعى "الصحر301تم عرض ماكينات "فيكتور 

 (اليوم السابع) ديسمبر 40مليارات جنيه للضرائب لـ 2تأجيل دعوى تطالب "أوراسكوم" بتسديد 

ة القضاء اإلدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من وزير المالية بصفته الرئيس األعلى قررت الدائرة الرابعة بمحكم

يطالب بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبى بإعفاء صفقة بيع أوراسكوم لإلنشاء والصناعة لقطاع  والذيلمصلحة الضرائب المصرية، 

 ديسمبر لالطالع والرد على تقرير هيئة مفوضى الدولة. 40، من الضرائب لجلسة 2112إلى شركة الفارج الفرنسية عام  األسمنت

 (أصوات مصريه) الحكومة تتعاقد مع "إس جي إس" السويسرية لفحص شحنات القمح المستوردة

قال حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مجلس الوزراء قرر التعاقد مع شركة إس جي اس العالمية لفحص القمح 

وكانت الحكومة المصرية تراجعت عن قرارها السابق بضرورة خلو شحنات القمح المستوردة  المستورد طبقا للمواصفات المصرية

 .من الفطر في الشحنات المستوردة %1.15ديد قبل ستة أيام بنسبة ال تزيد على من فطر اإلرجوت، وسمحت في قرار ج

 (بوابة االهرام) "موديز": مصر تواجه احتياجات تمويلية كبيرة لكن الوضع االقتصادي "يتحسن تدريجًيا"

للتصنيف االئتماني، أن مصر تواجه احتياجات تمويلية كبيرة، مشيرة إلى األوضاع االقتصادية والمالية تتحسن  أعلنت وكالة موديز

 وتابعت: "النمو االقتصادي لمصر سيكون مدعوما باألساس باالستثمار العام والخاص، فضال عن االستهالك الخاص". تدريجيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2016/9/27/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-1-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86/2899554
http://www.youm7.com/story/2016/9/27/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-1-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86/2899554
http://www.youm7.com/story/2016/9/27/%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%AF-7%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%84%D9%80-31/2899178
http://www.youm7.com/story/2016/9/27/%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%AF-7%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%84%D9%80-31/2899178
http://www.aswatmasriya.com/news/details/68200
http://www.aswatmasriya.com/news/details/68200
http://gate.ahram.org.eg/News/1251719.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1251719.aspx
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 الحراك المجتمعي-0

 (الوطن) وقفة احتجاجية لموجهى التعليم ببلبيس اعتراضا على توقيع الحضور واالنصراف

علي قرار اللواء خالد سعيد، نظم عشرات الموجهين، داخل الديوان العام إلدارة بلبيس التعليمية، وقفة احتجاجية، اعتراضا 

 محافظ اإلقليم بضرورة توقيعهم بدفاتر الحضور واالنصراف بديوان عام اإلدارة.

 قضايا المجتمع-2

 

 الصحه

 (الوطن)حالة  221لـ ارتفاع عدد ضحايا "مركب رشيد" 

شخص، وذلك  212جثة جديدة لضحايا مركب الموت في رشيد، ليرتفع عدد ضحايا المركب لـ 08انتشلت قوات اإلنقاذ منذ قليل، 

وتواصل القوات البحرية وقوات حرس الحدود، باالشتراك  منهم 2جثة اليوم لمصريين وأفارقة، تم التعرف على  44بعد استخراج 

 شخص. 311البحث عن جثث للضحايا داخل ثالجة المركب، الذي كان على متنه أكثر من مع غواصي مركب شركة رشيد للبترول، 

 

 النقل والمواصالت

 (بوابة االخبار) انهيار مفاجئ بكوبري كفر ديما في الغربية

أجزاء من الكوبري، وتنذر بسقوط أشخاص أو سيارات من على تعرض كوبري كفر ديما بمحافظة الغربية إلى انهيار مفاجئ في 

وبعث أهالي قرية كفر ديما التابعة لمركز كفر الزيات باستغاثات عاجلة إلى وزير  الكوبري إلى أسفله بمياه مصرف تال العمومي

 الري ومحافظ الغربية بسبب االنهيارات المفاجئة للكوبري.

 (الوطن) سبب الكثبان الرمليةاألقصر" ب-غلق طريق "الوادي الجديد

قرر اللواء عصام بدير، مساعد وزير الداخلية ألمن الوادي الجديد، اليوم الثالثاء، غلق الطريق الواصل بين مركز باريس بالمحافظة 

وقال إن الهدف من غلق الطريق هو رفع أكوام الكثبان  رملية على الطريقومحافظة األقصر، بسبب تراكم وتجمع الكثبان ال

 الرملية، والتي تجمعت بشكل كبير على جانبي ومنتصف الطريق، مما أدى إلى اختفاء االسفلت في بعض المناطق.

 

 السياحه

 (بوابة االخبار) الطيران: مباحثات مكثفة الستئناف الرحالت بين مصر وروسيا قريًبا

استقبل شريف فتحي وزير الطيران المدنى لثالثاء السيد مكسيم سوكولوف وزير النقل الروسي والسيد نيكوالي زخريابن نائب 

نو سفير روسيا لدى جمهورية مصر وزير النقل الروسي والسيد يوري بتروف مساعد وزير النقل الروسي، والسيد سيرجى كيروتشي

 العربية والوفد المرافق لهما الستكمال المباحثات المصرية الروسية حول استئناف الرحالت الجوية بين مصر وروسيا.

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1445876
http://www.elwatannews.com/news/details/1445876
http://www.elwatannews.com/news/details/1446719
http://www.elwatannews.com/news/details/1446719
http://akhbarelyom.com/news/564872
http://akhbarelyom.com/news/564872
http://www.elwatannews.com/news/details/1447352
http://www.elwatannews.com/news/details/1447352
http://akhbarelyom.com/news/565149
http://akhbarelyom.com/news/565149
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 (الوطن) وزير السياحة يبحث مع السفير البريطاني سبل دفع حركة السياحة لشرم الشيخ

عقد يحيى راشد وزير السياحة، اليوم، جلسة مباحثات مع جون كاسن السفير البريطاني بالقاهرة وعضو البرلمان جيفري 

 لسياحة الوافدة من بريطانيا إلى مصر.دونالدسون المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني إلى مصر، لمناقشة سبل دفع حركة ا

 

 قباطاأل

 (الوطن) تدشين كنيسة األمير تادروس بالفيوم بعد ترميمها من القوات المسلحة

كنيسة دير األمير تادروس، بقرية دسيا بمركز  بالفيومدشن نيافة األنبا إبرام أسقف الفيوم، يرافقه األنبا إسحاق األسقف العام 

 الفيوم، والتي تعرضت للحرق مرتين في أعقاب فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة"، على يد أنصار الرئيس السابق محمد مرسي.

 (الوطن) دعوات قبطية لمحاكمة آيات عرابي في أمريكا

أعلن مجدي خليل، المتحدث باسم منظمة التضامن القبطي بالواليات المتحدة األمريكية، إحدى منظمات أقباط المهجر، أن معهد 

ميمري بواشنطن، قام بترجمة تصريحات آيات العرابي ضد األقباط والكنائس التي اتهمتها بأنها تخزن أسلحة تجهيزا لحرب على 

 بمقاطعة األقباط اقتصاديا. اإلسالم وطالبت

 (بوابة االهرام) تواضروس يستقبل السفير المصري الجديد بفنلندا

الثاني بابا اإلسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، السفير شريف رفعت سفير مصر بفنلندا اليوم بالمقر  استقبل البابا تواضروس

في و يأتي اللقاء في إطار تولي شريف رفعت منصبه سفيًرا لمصر بالعاصمة هلسنكيو البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

 د بالتوفيق في عمله.سياق متصل أعرب البابا عن تمنياته للسفير الجدي

 

 أخرى

 (اليوم السابع) سيارات إطفاء تحاول السيطرة 8حريق هائل بمصنع منسوجات بالعاشر من رمضان و

نشب حريق هائل، صباح اليوم األربعاء، بمصنع األجهزة والمنسوجات، بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، 

نية بالعاشر برئاسة المقدم هيثم شحاتة وبإشراف العميد أحمد شوقى مدير بمحافظة الشرقية، ودفعت قوات الحماية المد

 سيارات إطفاء. 8الحماية المدنية بالشرقية بعدد 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1445996
http://www.elwatannews.com/news/details/1445996
http://www.elwatannews.com/news/details/1447178
http://www.elwatannews.com/news/details/1447178
http://www.elwatannews.com/news/details/1447562
http://www.elwatannews.com/news/details/1447562
http://gate.ahram.org.eg/News/1251654.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1251654.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/9/28/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%888-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1/2900094
http://www.youm7.com/story/2016/9/28/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%888-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1/2900094
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األخبار األمنية: 

 (الوطن) في بوالق أبوالعال وإصابة أمين شرطة CIBهجوم مسلح على بنك 

فر وبمنطقة بوالق أبوالعال،  CIB قال مصدر أمني، إنَّ مجهول أطلق النيران على أمين شرطة في أثناء تواجده أمام فرع بنك

 .وأوضح المصدر أن أمين الشرطة أصيب بطلقتين في البطن ونقل إلى المستشفى.هارًبا

 

 (اليوم السابع) قاٍض يتسلمون مهام عملهم بالوزارة األحد المقبل 032"العدل": 

ية المختلفة، ابتداءا قاضيا يتسلمون مهام عملهم بإدارات وزارة العدل، بعد ندبهم من الهيئات القضائ 032قال مصدر قضائى، إن 

 من يوم األحد المقبل، بعد أن وافق مجلس القضاء األعلى على انتدابهم بداية العام القضائى الجديد.

 

 (اليوم السابع) من مافيا الهجرة غير الشرعية المتورطين فى حادث مركب رشيد 01ضبط 

أكد اللواء عالء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، أن فريق من ضباط مباحث األموال العامة نجحوا فى إلقاء 

 رشيد.ث مركب أفراد من مافيا الهجرة غير الشرعية المتورطين فى حاد 01القبض على 

 

 (بوابة األخبار) ضبط المتهمين بإطالق الرصاص على مجندين بالجيزة

 ،نجحت أجهزة األمن بمديرية أمن الجيزة في القبض على المتهمين بإطالق الرصاص على الخدمات األمنية أسفل محور المريوطية

ما أسفر عن إصابة مجندين من قوة اإلدارة العامة لمرور الجيزة برش خرطوش بأنحاء متفرقة بالجسم.وبمواجهتهما اعترفا 

 .شارع الملك فيصل بالتضييق عليهمابارتكابهما الواقعة لقيام أفراد الخدمات المرورية المتواجدة ب

 

 -محاكم ونيابات: 

 (بوابة األهراممرتضي منصور )وى منع ظهور أو استضافة دع بقبول"المفوضين" توصي 

بقبول دعوى ممدوح عباس، رئيس نادى القضاء اإلدارى، بمجلس الدولة،  أوصت الدائرة الثانية بهيئة مفوضى الدولة، لمحكمة

نع ظهور أو استضافة أو قبول مداخالت هاتفية لمرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الحالى، الزمالك السابق، والتى يطالب فيها بم

 بحميع وسائل االعالم.

 

 (بوابة األهرام) سنوات لطالب بسبب حيازته مفرقعات 01المشدد 

سنوات على أحمد أيمن  01المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثالثاء، بالسجن المشدد قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، 

كانت النيابة العامة أسندت للمتهم حيازة مفرقعات، واالنضمام لجماعة أسست على خالف  "طالب" التهامه بحيازة مفرقعات.

 القانون.

http://www.elwatannews.com/news/details/1448138
http://www.elwatannews.com/news/details/1448138
https://www.youm7.com/story/2016/9/28/-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-146-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8D-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84/2899856
https://www.youm7.com/story/2016/9/28/-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-146-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8D-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84/2899856
https://www.youm7.com/story/2016/9/28/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-10-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%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%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB/2899960
https://www.youm7.com/story/2016/9/28/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-10-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%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%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB/2899960
http://akhbarelyom.com/news/565020
http://akhbarelyom.com/news/565020
http://gate.ahram.org.eg/News/1251556.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1251556.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1251561.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1251561.aspx
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 (بوابة األهرام) براءة طفل من اتهام مقاومة السلطات بالقاهرة الجديدة

سنوات، من تهمة مقاومة  4قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، ببراءة الطفل زياد القناوي 

 ألف جنيه. 251السلطات وإلغاء حكم محكمة أول درجة المقضي بالسجن سنة وغرامة 

 

 (اليوم السابع) أشهر بتهمة الشروع فى ارتكاب جريمة إرهابية بكرداسة 4متهم  حبس

 أشهر. ٣عاقبت محكمة جنح مستأنف الجيزة متهما بالشروع فى جريمة إرهابية وإشاعة أخبار كاذبة بكرداسة بالحبس 

 

 (اليوم السابع) حركة المواصالت فى البالد ض على تعطيليتحر بتهمة ال بهئية النقل العام أشخاص2حبس 

يوما على ذمة التحقيق فى  05 اإلخوان،عاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة ينتمون لجماعة  2قررت النيابة العامة، حبس 

 يل خلية داخل "النقل العام" للتحريض على تنظيم إضرابات داخل الهيئة.اتهامهم بتشك

 

 (بوابة األخبار) مجلس الدولة يقبل دعوى لسحب الجنسية من باسم يوسف بتهمة إهانة الجيش

مستعجلة أمام مجلس الدولة لسحب  بدعوى-تقدم طبيب شاب بمحافظة الغربية، يدعي أحمد متولي يعمل بمركز أورام طنطا 

 ١٧٦٤٨الجنسية من باسم يوسف بتهمة السخرية من الجيش المصري وقيادته والتهكم عليه، وقبلت المحكمة الدعوي برقم 

 عاجل.شق  ٤٧لسنه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1251591.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1251591.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/9/28/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-3-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9/2899848
https://www.youm7.com/story/2016/9/28/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-3-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9/2899848
https://www.youm7.com/story/2016/9/28/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%87%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9/2899982
https://www.youm7.com/story/2016/9/28/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%87%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9/2899982
http://akhbarelyom.com/news/564781
http://akhbarelyom.com/news/564781
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 المحور السادس

 تطورات المشهد العسكري

 

 )األهرام( لشمال األطلنطى البرلمانية الجمعية من وفد مع العسكرى التعاون تعزيز يبحث صبحي

  .ًاحالييزور مصر  الذيوفدا رفيع المستوى من الجمعية البرلمانية لحلف شمال األطلنطى، بوزير الدفاع  صبحيالتقى صدقى 

من الملفات ذات االهتمام المشترك، وأوجه وسبل تعزيز التعاون بين القوات المسلحة المصرية وحلف شمال تناول اللقاء العديد 

 .رات األوضاع التى تشهدها المنطقةاألطلنطي، فى ضوء تطو

 

 يلتقيان رئيس أركان القوات المسلحة السودانية لبحث الموضوعات المشتركة« حجازي»و« صدقي»

الفريق أول مهندس ركن عماد الدين مصطفى عدوي رئيس األركان المشتركة للقوات المسلحة ب صبحي صدقيوزير الدفاع التقى 

تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك على الساحتين  .السودانية، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً 

ناقشة م ود حجازي رئيس األركان برئيس األركان السوداني تضمن اللقاءوفي نفس السياق التقي الفريق محم المحلية واإلقليمية

 .بين القوات المسلحة لكال البلدينمجاالت التنسيق والتعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات 

 

 )بوابة األخبار( يلتقي رئيس األركان المشتركة بالقوات المسلحة السودانية« العصار»

سبتمبر، رئيس هيئة األركان المشتركة بالقوات  22استقبل اللواء الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة لإلنتاج الحربي، الثالثاء 

المنطقة وناقش الجانبان القضايا والتطورات السياسية الجارية في  .المسلحة السودانية الفريق أول عماد الدين مصطفى عدوى

ذات االهتمام المشترك، مشيًرا إلى خصوصية العالقات الثنائية المتميزة بين البلدين وما تمثله من نموذج للعالقات بين دول 

 إفريقيا، مؤكًدا على أهمية االنفتاح على القارة اإلفريقية في العديد من المجاالت خاصة في التصنيع الحربي.

 

 )الوطن( رئيس أركان الجيش السوداني غدارئيس "العربية للتصنيع" يستقبل 

سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، غدا، وفدا عسكريا سودانيا، رفيع المستوى  عبد العزيزيستقبل الفريق 

 بقيادة رئيس أركان الجيش السوداني؛ لبحث التعاون المشترك بين الجانبين.

 

 )اليوم السابع( وزارة الدفاع تنشر فيديو "غيط العنب بشاير الخير" بعد تطوير المنطقة وافتتاحها

م ض السيسى بعد تطويرهانشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع فيديو لمنطقة غيط العنب بمحافظة اإلسكندرية، والتى افتتحها 

مل لمدينة تحلتحويلها لساحة الرياضية للقوات المسلحة، الفيديو مشاهد من المنطقة قبل تطويرها، وكيفية االستفادة من ا

االحتياجات الخاصة، حيث تم تطوير المدينة بالتعاون  وذويوضمت المدينة الجديدة مركزا للتدريب المهنى  "٨اسم "بشاير الخير 

 بين رجال األعمال والقوات المسلحة، دون تحمل موازنة الدولة أية مصاريف.

 

http://www.ahram.org.eg/News/192037/25/553226/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%E2%80%AC%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192037/25/553226/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%E2%80%AC%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9.aspx
http://akhbarelyom.com/news/564965
http://akhbarelyom.com/news/564965
http://www.elwatannews.com/news/details/1445009
http://www.elwatannews.com/news/details/1445009
http://www.youm7.com/story/2016/9/27/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A8-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1/2898610
http://www.youm7.com/story/2016/9/27/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A8-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1/2898610
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 )المصري اليوم( عربات دفع رباعي 8ط محاولة للتهريب بسيوة وتدّمر القوات الجوية ُتحب

، حول إحباط «فيس بوك»نشر العميد محمد سمير، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، فيديو على صفحته الرسمية بموقع 

وقال المتحدث العسكري إنه بناء على معلومات استخبارية  عربات دفع رباعي. 8القوات الجوية محاولة للتهريب بسيوة، وتدمير 

هت عناصر من القوات الجوية ضربات مباشرة لعصابات التهريب، أسفرت عن حول عملية تهريب جنوب غرب واحة سيوة، وّج

 من البضائع. %11عربات أخرى، وتدمير  2عربات دفع رباعي تدميرا كليا، وتعطيل  8تدمير 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1015669
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1015669

