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 األولالمحور 

 المصرية الخارجيةتطورات السياسة 

 

 المصرية( )موقع وزارة الخارجية السفير المصري في عمان يقدم أوراق إعتماده الى جاللة ملك األردن

 الملك عبد ملكة األردنية الهاشمية إلىمصر العربية لدى الم قام السفير/ طارق عادل بتقديم أوراق االعتماد سفيرا لجمهورية

 اهلل الثاني، بحضور كل من رئيس الديوان الملكي، ونائب رئيس الوزراء الخارجية وشئون المغتربين.

 

 )بوابة األهرام( السفير خالد محمد جالل مندوًبا جديًدا لمصر لدي الجامعة العربية

جالل" مندوبا دائما جديدا  خالد“بـ تعيين السفير خالد محمد جالل الدين عبد الحميد، الشهير  الخارجية،قرر سامح شكري وزير 

 لدي الجامعة العربية خلفا للسفير طارق القوني، الذي تم تعيينه مساعدا للوزير للشئون العربية.

 

 )موقع وزارة الخارجية المصرية( مصر تدين بشدة التفجيرين اإلنتحاريين في كابول

ية مصر العربية بشدة في بيان صادر عن وزارة الخارجية، التفجيرين اإلنتحاريين اللذين وقعا اليوم قرب وزارة أدانت جمهور

 آخرين. 10شخصا وإصابة  62الدفاع في العاصمة األفغانية كابول، وأدى إلى مقتل نحو 

 

 )موقع وزارة الخارجية المصرية( المجلس االستشاري لدعم ترشيح مشيرة خطاب لليونسكو يجتمع للمرة األولى

يونسكو اجتماعه األول أمس برئاسة األستاذ الدكتور/ أشرف عقد المجلس االستشاري لدعم ترشيح مشيرة خطاب مديرًا عامًا لل

الشيحي وزير التعليم العالي، وهو المجلس الذي أعلن السيد/ سامح شكري وزير الخارجية عن تشكيله بمناسبة اإلعالن الرسمي 

 يوليو الماضي. 01في عن ترشيح سيادتها 

 

 )اليوم السابع( المنسق األوروبى لمكافحة اإلرهاب يصل القاهرة

وصل إلى مطار القاهرة الدولى، المنسق األوروبى لمكافحة اإلرهاب "جريز دى كيركوف"، قادًما من بروكسل وتم إنهاء إجراءات 

من المسئولين على رآسهم ومن المقرر أن يلتقي كيركوف خالل زيارته القاهرة، عددا   .وصوله عبر صالة كبار الزوار بالمطار

سامح شكرى وزير الخارجية، لبحث الجهود اإلقليمية والدولية المبذولة لمكافحة ظاهرة اإلرهاب، وما تمثله من تهديد خطير 

 لألمن، واالستقرار فى مختلف أنحاء العالم.

 

 )اليوم السابع( رئيس الوزراء اليمنى يصل القاهرة

وقالت مصادر أمنية بالمطار إن  عبيد بن دغر، على متن طائرة خاصة، مساء اليوم، رئيس الوزراء اليمنى أحمد وصل إلى القاهرة

الوفد الوزارى بعدد  يلتقيرئيس الوزراء اليمنى، جاء على رأس وفد وزارى رفيع المستوى من الحكومة اليمنية، ومن المقرر أن 

 األوضاع ومستجداتها على الساحة اليمنية.من المسئولين المصريين لمناقشة آخر تطورات 

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=c7da6381-ee79-4bf5-9939-de8889725462
http://gate.ahram.org.eg/News/1234921.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1234921.aspx
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=9eeb5d00-8ca5-401f-8155-c0550336512c
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=9eeb5d00-8ca5-401f-8155-c0550336512c
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=d660e81e-88ba-454e-98e1-f1ce6c3de737
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=d660e81e-88ba-454e-98e1-f1ce6c3de737
https://www.youm7.com/story/2016/9/6/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%89-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/2873189
https://www.youm7.com/story/2016/9/6/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%89-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/2873189
https://www.youm7.com/story/2016/9/6/%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%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/2873169
https://www.youm7.com/story/2016/9/6/%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%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/2873169
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 )الشروق( وزير الخارجية السويسري يزور المقر البابوي بالعباسية

قال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية األرثوذوكسية، إن نيافة األنبا دانيال، أسقف المعادي، استقبل اليوم 

االثنين، نيابة عن البابا تواضروس الثاني، بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وزير الخارجية السويسري ديدييه 

 حالًيا، بالمقر البابوي بالعباسية.بوركهالتر، الذي يزور القاهرة 

 

 )مصرالعربية( مستشار ترامب: إحباط مصري من تجاهل أوباما للسيسي

ناك حالة من اإلحباط في اإلعالم والرأي العام المصري من تجاهل قال وليد فارس مستشار المرشح الجمهوري دونالد ترامب إن ه

 الرئيس باراك أوباما لنظيره السيسي في قمة العشرين بالصين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05092016&id=a0092cf5-52db-412e-aea2-3bb6f2d56c4c
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05092016&id=a0092cf5-52db-412e-aea2-3bb6f2d56c4c
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%A9/1242771-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%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%A9/1242771-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -الرئاسة المصرية: 

 )بوابة األهرام( مصر عقب مشاركته فى قمة العشرين بالصين إلىالسيسي يغادر "هانجتشو" عائًدا 

السيسي فى قمة مجموعة  ركةوذلك بعد مشا غادر السيسى، مدينة هانجتشو الصينية، عائًدا إلى جمهورية مصر العربية

 بمدينة هانجتشو الصينية. ٥و ٤عقدت على مدار يومي  العشرين التى

 

 )بوابة األهرام( السيسي: اإلرهاب أكبر خطر ُيهدد جهود مجموعة العشرين لتحقيق االستقرار االقتصادي

 تصادي الدولي والتنمية المستدامةالسيسي أن اإلرهاب هو أكبر خطر ُيهدد جهود مجموعة العشرين لتحقيق االستقرار االق أكد

فى جلسة العمل الخامسة لقمة مجموعة العشرين المنعقدة بمدينة هانجشو الصينية، وإلقائه السيسي، جاء ذلك أثناء مشاركة 

 ايا الدولية ذات تأثير على االقتصاد العالمي.كلمة بالجلسة التى خصصت لمناقشة القض

 

 )بوابة األهرام( ماليين الجىء ومهاجر 5السيسي: مصر تستضيف نحو 

ومهاجر، تتحمل مسؤولياتها األخالقية والدولية بشكل كامل  ماليين الجىء 5على أن مصر، كدولة تستضيف نحو  سيسيأكد ال

رغم التحديات االقتصادية التى تواجهها، كما ُتشارك بفعالية فى المحافل الدولية لصياغة وتطوير المعايير واألطر الدولية 

 المعنية بالتعامل مع المهاجرين والالجئين وحمايتهم وتخفيف العبء عنهم.

 

 )الشروق( لعزاء في وفاة رئيس أوزبكستانالسيسي يقدم واجب ا

أوفد السيسي، أمين رئاسة الجمهورية السيد كريم الديواني إلى سفارة جمهورية أوزبكستان بالقاهرة، لتقديم واجب العزاء في 

 وفاة الرئيس إسالم كريموف رئيس جمهورية أوزبكستان.

 

 -الحكومة المصرية: 

 )اليوم السابع( رئيس الوزراء يحضر الجلسة الختامية لدور االنعقاد األول للبرلمان اليوم.

العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن رئيس الوزراء سيحضر اليوم الجلسة العامة لمجلس  مجديتشار قال المس

وأضاف أن شريف إسماعيل سيحضر الجلسة العامة فى تمام الساعة  ون الختامية لدور االنعقاد األولالنواب، التى من المقرر أن تك

 بعد أن يقدم رئيس مجلس النواب تقرير عن حجم ما أنجزه المجلس خالل دور االنعقاد. الثانية ظهًرا، وسيلقى كلمة فى الجلسة

 

 )اليوم السابع( أنباء عن ترشيح اللواء عبد المرضى عبد السالم لوزارة التموين خلفًا لخالد حنفى

ترددت أنباء عن ترشيح اللواء أركان حرب عبد المرضى عبد السالم الرئيس لهيئة االمداد والتموين بالقوات المسلحة، لتولى 

 حكومة.التقدم باستقالته بعد ازمة إقامته في فندق سميراميس على نفقة  الذيلفاً للدكتور خالد حنفى حقيبة وزارة التموين خ

http://gate.ahram.org.eg/News/1235067.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1235067.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1234786.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1234786.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1234781.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1234781.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/9/6/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%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%AD%D8%B6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/2873246
https://www.youm7.com/story/2016/9/5/%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86/2872950
https://www.youm7.com/story/2016/9/5/%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86/2872950
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 )الشروق( مجلس الوزراء يوافق على قانون جديد لتنظيم المالحة في نهر النيل

قال وزير النقل، جالل السعيد، إن مجلس الوزراء وافق على قانون جديد لتنظيم المالحة في نهر النيل؛ تمهيدا لعرضه على 

( مادة تتضمن الخطوط العامة والمالمح األساسية 50انعقاده القادمة، معلنا عن شمول القانون على )مجلس النواب في دورة 

 لتنظيم وإدارة حركة المالحة الداخلية في نهر النيل.

 

 )بوابة األخبار( الثالثاء «.أزمة القبة»رئيس جامعة القاهرة يعقد مؤتمًرا صحفًيا بخصوص 

جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، مؤتمًرا صحفًيا، بدار الضيافة بالحرم الجامعي، لإلجابة على كافة التساؤالت المثارة يعقد 

كانت شعبة الهندسة المعمارية  .حاليا حول قبة جامعة القاهرة، والرد على كافة التساؤالت المتعلقة باألعمال التي تتم بها

 الرئيسي.بنقابة المهندسين، طالبت رئيس جامعة القاهرة، بسرعة رفع التشويه الموجود في مبنى قبة الجامعة 

 

 -البرلمان المصري: 

وعبدالعال يتعهد بالرد على المشككين فى عمل  المدنية.نهاية دور االنعقاد للبرلمان وإقرار الخدمة اليوم 

 )بوابة األهرام( المجلس

يعقد مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، آخر جلسات دور االنعقاد األول غدا، وذلك في حضور مكثف للحكومة برئاسة 

جلسة الغد ستكون احتفالية كبيرة بمناسبة وقال على عبدالعال، فى وقت سابق إن  مهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراءال

 نهاية دور االنعقاد، مؤكدا أن الجلسة ستشهد تقديم المجلس تقريرا يكشف أن البرلمان الحالي "عظيم اإلنجازات".

 

وخالفات بين عبد العال ومجلس الدولة بسبب "بناء  البرلمان.خطاب الرئاسة لفض الدورة البرلمانية لم يصل 

 )بوابة األهرام( الكنائس"

قال المستشار أحمد سعد الدين األمين العام لمجلس النواب، إن خطاب فض دور االنعقاد األول لم يصل من رئاسة الجمهورية إلى 

 ت ألجلأن يصل بعد ذلك وأن يتم رفع الجلسا البرلمان حتى اآلن، وإنه ال يشترط وصول الخطاب لفض دور االنعقاد، حيث يمكن

عبدالعال وقضاة مجلس الدولة،  علىوفي سياق متصل ظهرت أزمة بين رئيس مجلس النواب  غير مسمى حتى وصول الخطاب

 .لسات تمرير قانون "بناء الكنائس"تسبب فيها تصريحات األول خالل ج

 

 )بوابة األهرام( مقعد النواب في حدائق القبة"العليا لالنتخابات" تعلن مساء غد نتيجة انتخابات 

الثالثاء إلعالن نتيجة جولة اإلعادة من  ساءتعقد اللجنة العليا لالنتخابات برئاسة المستشار سري الجمل، مؤتمًرا صحفًيا، م

 حدائق القبة بالقاهرة على المقعد الشاغر للدائرة بمجلس النواب. االنتخابات التكميلية التي أجريت بدائرة

 

 )بوابة األخبار( أمين مجلس النواب يلتقي نظيره الكويتي

أمين عام مجلس األمة الكويتي سبتمبر، عالم الكندري  5استقبل المستشار أحمد سعد الدين األمين العام لمجلس النواب، اإلثنين 

 على رأس وفد من الكويت في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام.

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05092016&id=4cc842f2-7a80-4849-a88e-74e0d1dd92a4
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05092016&id=4cc842f2-7a80-4849-a88e-74e0d1dd92a4
http://akhbarelyom.com/news/555511
http://akhbarelyom.com/news/555511
http://gate.ahram.org.eg/News/1234876.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1234876.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1234870.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1234870.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1235029.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1235029.aspx
http://akhbarelyom.com/news/555537
http://akhbarelyom.com/news/555537
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 -األحزاب واالئتالفات: 

 )الشروق( «جمعية»أي حزب يفشل في دخول البرلمان خالل دورتين هسميه «: الخولي»

أعوام من تكوينه في تمثيل أحد  00طالب المهندس حسام الخولي، سكرتير عام حزب الوفد، بضرورة إدماج أي حزب يفشل خالل 

 زب آخر، أو شطبه نهائًيا.أعضاءه داخل البرلمان، مع ح

 

 )الشروق( «معدومة التأثير»ال ضرر من وجود أحزاب «: المصري الديمقراطي»

جتماعي، وجهة النظر التي اقترحها المهندس حسام الخولي، سكرتير عام انتقد فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي اال

 أعوام من تكوينه أن يكون له نائبا في البرلمان مع حزًبا آخر، أو شطبه نهائًيا. 00حزب الوفد، بضرورة اندماج أي حزب يفشل خالل 

 

 )الشروق( المكوكيةبقمة العشرين إنجاز جديد يضاف لخطواته « السيسي»مشاركة «: مستقبل وطن»

السيسي في أعمال قمة العشرين  حزب مستقبل وطن، إن مشاركةقال النائب أشرف رشاد، األمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية ب

على  سيسيطوات المكوكية التي يخطوها المدينة هانجشو الصينية، إنجاز جديد يضاف لحجم النجاحات والخ المنعقدة في

 .عى الجميع لخلق شراكة حقيقة معهاالمستوى الخارجي إلعادة ريادة مصر وكونها حليفا استراتيجيا يس

 

 -تصريحات: 

 )مصرالعربية( المال العامجنينة: "سالح العزل" يجب أال يستخدم لترهيب المحافظين على 

س السابق للجهاز المركزي للمحاسبات إن سالح العزل من المناصب يجب أال يستخدم كآداة لترهيب قال هشام جنينة الرئي

وأكد في تصريحات صحفية عقب جلسة نظر طعنه أمس االثنين، أمام مجلس الدولة ضد قرار عزله  .المحافظين على المال العام

 .٥١٠٢أكتوبر  ٥٥ي إن المحكمة استمعت لمرافعته ومرافعة دفاعه وقررت حجزه للحكم ف

 

 )اليوم السابع( "مزورش" االنتخابات وليس من حق المحكمة وضع نائب مكان أخر ابنيمرتضى منصور: 

أكد عضو مجلس النواب ورئيس نادى الزمالك المستشار مرتضى منصور، أن نجله أحمد مرتضى، النائب بالبرلمان والذى صدر حكم 

عن ط وفوز منافسه الدكتور عمرو الشوبكى بدائرة الدقى، كان مكتسح اللجان التى مؤخرا من محكمة النقض ببطالن عضويته

قائال: "المشكلة ليست فى الحكم أن أحمد يخرج من البرلمان، فهو مزورش فى االنتخابات هما  لجنة 20فيها منافسه وعددها 

 55و  52ى المفروض تقديمه طبقا للمادتين اللى سرقوا ورق من الملف، التى تؤكد أن عمرو الشبكى لم يقدم التظلم الوجوب

 "6002لسنة  25لقانون 

 -توك شو: 

 )الشروق( «خالتي فرنسا»إبراهيم عيسى: مؤسسات الدولة تدير كتائب إلكترونية على طريقة 

أعرب اإلعالمي إبراهيم عيسى، عن حزنه بسبب ما وصفه بإدارة عدد من مؤسسات الدولة لكتائب إلكترونية على مواقع التواصل 

يؤسفني ويؤلمني ويحزني أن الدولة المصرية بكل عراقتها، »وقال في برنامجه  لسب معارضي النظام والهجوم عليهماالجتماعي؛ 

 «.مؤسسات تؤسس كتائب إلكترونية، تلقي قمامة على المختلفين معها وعمقها في التاريخ، بها

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06092016&id=82afdf28-fcf1-4d1e-9e84-9223bb4ef03b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06092016&id=82afdf28-fcf1-4d1e-9e84-9223bb4ef03b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06092016&id=d7886f76-d28c-49ba-a02c-8fad2a6b57d3
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06092016&id=d7886f76-d28c-49ba-a02c-8fad2a6b57d3
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05092016&id=e034cbfb-cd8c-43e7-be09-a20fe24c7fbd
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05092016&id=e034cbfb-cd8c-43e7-be09-a20fe24c7fbd
http://www.masralarabia.com/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/1243035-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%87%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://www.masralarabia.com/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/1243035-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%87%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://www.youm7.com/story/2016/9/6/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%B6%D8%B9/2873166
https://www.youm7.com/story/2016/9/6/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%B6%D8%B9/2873166
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06092016&id=aebe4c5f-9e1a-4303-9d95-95d97b0eb1f1
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06092016&id=aebe4c5f-9e1a-4303-9d95-95d97b0eb1f1
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 ()الشروق وسيكون له إرادة مختلفة بدور االنعقاد الثاني المصريين.لم يحقق طموحات « النواب»خالد يوسف: 

لبي طموحات المصريين عقب مجلس النواب لم يحقق حتى اآلن شيًئا ملموًسا، ولم ي»قال خالد يوسف، عضو مجلس النواب، إن 

ان ينتظر مشروعات قوانين تحقق له العدالة االجتماعية، لكن لألسف حدث العكس، وأقر المواطن ك»وأوضح أن  «ثورتين

 .دثت بين النواب لم تكن إيجابيةحالة الهرج التي ح»، مضيًفا: «البرلمان قانون القيمة المضافة

 

 (الشروق) «ساويرس وأبو هشيمة وعز»تامر أمين: الحكومة تتعامل مع المصريين وكأنهم 

هناك مشكلة كبيرة تعاني منها الحكومة، وهي أنها ال تدرك حتى اآلن قيمة وأهمية الجنيه الواحد »قال اإلعالمي تامر أمين، إن 

ارتفاع سعر السلعة »، مضيًفا: «الجنيه مازال له قيمة كبيرة عن المواطن البسيط»أن  وأوضح .«ريبالنسبة للمواطن المص

الحكومة تتعامل مع المصريين وكأنهم نجيب ساويرس، وأحمد أبو »أن  وأضاف .«جنيهين أو ثالثة يفرق كثيًرا مع المواطنين

 .هشيمة، وأحمد عز

 

 -سوشيال ميديا: 

 (مصر العربية) مصر لمن يدفع أكثر شريف الروبي: التعليم في

وقال "التعليم في مصر تحول .أبريل" أنه يوجد إهمال في منظومة التعليم المصرية 6رأى شريف الروبي القيادي بحركة شباب "

 ."قدر يدفع أكترمن حق يستحقه المواطن إلى سلعه يأخدها من ي

 

 (مصر العربية) حازم حسني: السيسي أصر على إهانة نفسه في قمة العشرين

وصف حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مصافحة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره األمريكي باراك أوباما 

ال أعرف ما هو تأثير الحمالت اإلعالمية الخرقاء، مثل  الرابع.وقال "من مشاهد حروب الجيل .هين، على حد تعبيرهبالمشهد الم

 .الصين للرئيسين المصرى واألمريكىتلك التى قادها أحد دهاقنة النظام للمقارنة بين استقبال 

 

 (بوابة يناير) مني مينا: إنخفاض كميةاأللبان المتوفرة لألطفال ستقل الي النصف

مليون جنيه  600أن إجمالي دعم األلبان قد إنخفض من حقوق، المنسق العام لحركة أطباء بال  وكيل نقابة األطباء قالت مني مينا

. إذن من .م لحوالي النصف .هذا مع إنخفاض قيمة الجنيه أمام الدوالرمعناه انخفاض القيمة الحقيقية للدع جنيه، 250إلى 

 .عدم توافر لبن األطفال أزمةوستستمر  النصف،المؤكد أن كمية األلبان المتوفرة لألطفال ستقل لحوالي 

 

 (بوابة يناير) جمال عيد: احنا بقينا في حالة مرضية متأخرة جدًا

والمدير التنفيذي لشبكة المعلومات لحقوق اإلنسان، انه عندما يفكر في السائح الهولندي اللي تم ” جمال عيد“قال المحامي 

” وتابع قائال:.احتجازه اثناء تجولة بمنطقة الهرم وسؤاله عن اسباب تصوير الهرم، يشعر ان الموضوع لم يعد سخرية او مضحك

 ليه؟في ضابط في الدنيا يسأل سائح أنت بتصور “ ة جدا، وتتسأل نهاية تدوينتهاحنا بقينا في حالة مرضية متاخر

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05092016&id=212c2880-0013-43b5-8ec1-f2cae4b88302
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05092016&id=0f32df66-d614-4f33-bcbd-dd4278ef4723
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05092016&id=0f32df66-d614-4f33-bcbd-dd4278ef4723
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%A7/1242354-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D9%83%D8%AA%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%A7/1242354-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D9%83%D8%AA%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%A7/1242063-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%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%A7/1242063-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://yanair.net/?p=87293
http://yanair.net/?p=87293
http://yanair.net/?p=87280
http://yanair.net/?p=87280
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 (العربي الجديد) %60لـ موديز: ضريبة القيمة المضافة ترفع عجز موازنة مصر 

تأكيدًا للتحذيرات التي أطلقها خبراء االقتصاد والمتخصصون حول اآلثار السلبية لتطبيق قانون القيمة المضافة على الموازنة 

 %1.1خالل العام المالي الجاري بداًل من  %06زنة إلى العامة المصرية، توقعت وكالة موديز للتصنيف االئتماني زيادة عجز الموا

 كانت تتوقعها الحكومة.

 (العربي الجديد) بوادر أزمة وقود تضرب المحافظات المصرية

شكا مواطنون وسائقون في مصر من أزمة وقود جديدة، تشهدها عدد من المحافظات، على مدار األيام القليلة الماضية، خاصة 

 ".16" و"بنزين 00واألقاليم النائية، وأكدوا عودة مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود بسبب نقص "بنزين في الصعيد 

 (البوابه نيوز) اليوم السوداء.سعر الدوالر في السوق 

 06.00قروش جديدة عند بداية التداول والصرف ليصل عند قيمة صرف  5، بقيمة 6006سبتمبر  5ارتفع سعر الدوالر، اإلثنين 

للشراء  0.05للبيع، وذلك في السوق السوداء، بينما يواصل االستقرار في البنوك والمصارف عند سعر صرف  06.05للشراء مقابل 

 للبيع. 0.00في مقابل 

 (بوابة االخبار) ون دوالرملي 500سحر نصر تبحث مع البنك الدولى تمويل تنمية الصعيد بقيمة 

سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أسعد عالم، المدير األقليمى للبنك الدولى فى مصر، وذلك لمناقشة زيادة التعاون   استقبلت د.

مليون دوالر، لدعم برنامج تنمية  500التمويل المخصص بقيمة  هوبحثت الوزيرة مع بين الوزارة والبنك خالل الفترة المقبلة

 .سبتمبر الجارى 06من المنتظر أن يناقشه مجلس المديرين التنفيذين للبنك فى  والذيمحافظات الصعيد، 

 (بوابة االهرام) وكالة الفضاء الروسية بمصر: مشروع محطة الضبعة النووي أوشك على االنتهاء

قال مستشار وكالة الفضاء الروسية في مصر، حسين الشافعي، إن التأخير في تنفيذ محطة الضبعة النووية، ليس له عالقة 

عاًما بدًءا  06أن روسيا ستمنح قرضا للجانب المصري علي مدار  وأضاف الشافعي وأن المشروع أوشك على االنتهاء بالجانب الروسي

 .6066لتمويل مشروع الضبعة، منوها إلى أن المفاعالت ستبدأ في العمل عام  6060حتى عام  6006من عام 

 (الوطن) فى اإلسكندرية وأسيوط« أزمة بنزين»بوادر 

بعدد من محطات الوقود فى المناطق الشعبية، ورفعت المحطات الفتات  00نزين شهدت محافظة اإلسكندرية بوادر أزمة فى ب

، «الساعة وفيكتوريا واإلبراهيمية»، فيما تكدست السيارات على عدد من محطات الوقود بمناطق 00تشير إلى عدم توافر البنزين 

 فى أوقات الذروة.

 (الوطن) ومصدر: تضع جميع الغرف في مأزق "."المالبس" تقيم دعوى إللغاء "الصناعات النسيجية

دعوى قضائية إللغاء  أقاموا-قضائيبحكم  الملغاة-الجاهزةقال مصدر مسؤول باتحاد الصناعات، إن مسؤولي غرفة المالبس 

ي الغرفة يستندون في دعواهم إلى أن الغرفة تم إنشائها بموجب قرار وزاري وأكد المصدر " أن مسؤول غرفة الصناعات النسيجية

 وليس قرارا جمهوريا، الفتا إلى أنه في حال قبول تلك الدعوى فإن األمر سيعني عدم قانونية إنشاء كافة الغرف الصناعية.

https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/9/5/%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B2-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%8012
https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/9/5/%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B2-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%8012
https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/9/5/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/9/5/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.albawabhnews.com/2100314
http://www.albawabhnews.com/2100314
http://akhbarelyom.com/news/555371
http://akhbarelyom.com/news/555371
http://gate.ahram.org.eg/News/1235036.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1235036.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/1386421
http://www.elwatannews.com/news/details/1386421
http://www.elwatannews.com/news/details/1389097
http://www.elwatannews.com/news/details/1389097
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 (الوطن) مليارا 10مليار دوالر وليس  060خبير اقتصادي: قيمة واردات مصر الحقيقية 

السيد مدير مركز القاهرة للدراسات االقتصادية واالستراتيجية، إن حجم استيراد مصر الحقيقي يقدر  عبد المنعمقال الدكتور 

مليار دوالر، في  01وغ حجم الصادرات من الصين مليار دوالر، مستشهدًا على ذلك بإعالن مصر بل 10مليار دوالر، وليس  060بنحو 

 مليار دوالر. 62حين إعالن الصين أن قيمة صادراتها لمصر يبلغ نحو 

 (الشروق) شركات عالمية عرضت توريد الغاز لمصر بتسهيالت فى السداد 1إيجاس: 

، «إيجاس»عرضت ثالث شركات عالمية تعمل فى مجال توريد شحنات الغاز المسال، على الشركة القابضة للغازات الطبيعية 

 و توفير جزء من احتياجات مصر من الغاز المسال، باإلضافة إلى منح الشركة تسهيالت فى السداد، وفقا لمصدر مسئول بإيجاس

 .ن الشركات الثالث تتضمن شركة روسية مملوكة للدولة، وشركة بتروتشاينا الصينية، وشركة عمانية مملوكة للدولةأ

 (ليومالمصري ا) اقتصاد البلد« شلت»اإلجراءات البوليسية «: المصري اليوم»لـ نجيب ساويرس فى حوار 

خطوات يراها المهندس نجيب  2«.. بيع الشركات الحكومية، ورفع الدعم، وتعويم الجنيه، وعدم الخضوع لإلرهاب الفكرى»

منها منذ عقود، فضاًل عن التحرر من اقتصاد ستينيات القرن الماضى  يعانيساويرس ضرورية لخروج االقتصاد من األزمات التى 

 حد قوله. على-« البلداللى خرب »

 (المصري اليوم) «فساد القمح»شروط توريد األرز تفتح الباب لتكرار «: الحاصالت»

مليون طن من األرز الشعير، خالل  6بشأن شراء وتوريد  التموين،حذر المجلس التصديرى للحاصالت الزراعية من شروط وزارة 

م الجديد، تجنبًا لتكرار سيناريو فساد توريد القمح، بعد إسناد إجراءات االستالم والمراجعة والمراقبة إلى مديريات التموين موس

 )الخصم والحكم(، وحذرت من فتح باب جديد للتوريدات الوهمية.

  (اليوم السابع) %00لـ من إيرادات الموازنة "ضرائب" ونسعى لزيادتها  %65رئيس مصلحة الضرائب: 

من إيرادات الموازنة العامة للدولة تأتى من الضرائب، مضيفا:" نسعى  %65أكد عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، أن 

إن ضريبة " وقال "مطر ."%00مقوماتها فى سبيل الوصول للنسبة الدولية للضرائب المتعارف عليها والتى تصل لـ  لتحسين كل

 ."القيمة المضافة هى ضريبة عالمية تطبق على السلع والخدمات، لكن بطريقة غير مباشرة

 (أصوات مصريه) وقف استخدام بطاقات كريدي أجريكول في الشراء عبر اإلنترنت بالعملة الصعبة

أرسل بنك كريدي أجريكول رسالة نصية إلى عمالئه، اليوم االثنين، قال فيها إنه سيوقف استخدام بطاقاته في الشراء عبر 

العلم انه سيتم إيقاف مؤقتًا معامالت الشراء عبر وجاء نص الرسالة كاألتي: "عميلنا العزيز، برجاء  اإلنترنت بالعملة االجنبية

 االنترنت بالعملة االجنبية لبطاقات كريدي اجريكول".

 (أصوات مصريه) 6006-6005انكماشًا في قطاع السياحة خالل الربع الثالث من  % 12

 %1.1(، مقابل انكماش بنحو 6006مارس -خالل الربع الثالث من العام المالي الماضي )يناير %12سبة انكمش قطاع السياحة بن

وتبعًا للتقرير، المعلن عن بياناته على موقع وزارة التخطيط، بلغ انكماش قطاع السياحة  خالل الربع ذاته من العام السابق

 في الفترة المناظرة. %12.6يقه نموا بنحو ، مقابل تحق6006-6005في التسعة أشهر األولى من  66.2%

 (البوابه نيوز) أشهر 6واردات  يكفيمصادر: تعويم الجنيه بعد وصول رصيد االحتياطي لما 

أكد مصرفيون أن التعويم المدار هو األقرب للتطبيق من جانب السياسة النقدية فى مصر، خاصة فى ظل األوضاع االقتصادية 

 الحالية التى تمر بها البالد، والتى تفرض على صناع القرار اتباع أنماط بعينها دون غيرها.

http://www.elwatannews.com/news/details/1389118
http://www.elwatannews.com/news/details/1389118
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05092016&id=20d7b859-ab84-4602-ba12-d91ff7ef59d4
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05092016&id=20d7b859-ab84-4602-ba12-d91ff7ef59d4
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1004491
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1005157
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1005157
https://www.youm7.com/story/2016/9/5/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-65-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7/2873086
https://www.youm7.com/story/2016/9/5/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-65-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7/2873086
http://www.aswatmasriya.com/news/details/67481
http://www.aswatmasriya.com/news/details/67481
http://www.aswatmasriya.com/news/details/67474
http://www.aswatmasriya.com/news/details/67474
http://www.albawabhnews.com/2101378
http://www.albawabhnews.com/2101378
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 (البوابه نيوز) بالخارجمليار دوالر إجمالي تحويالت المصريين  20

مليار  ٤٠كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى، عن وصول إجمالى تحويالت المصريين العاملين بالخارج إلى 

 ٤٢٠٦٥حجم تسهيالت الموردين متوسطة وطويلة األجل  بلغ إجمالى فيما ٥١٠٥/٥١٠٢دوالر بنهاية الربع الثالث من العام المالى 

 مليون دوالر. ٠٨١مليون دوالر، ووصل إجمالى تسهيالت الموردين قصيرة األجل إلى 

 (البوابه نيوز) %10الغرف التجارية: ارتفاع أسعار األدوات المدرسية 

و مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة وسكرتير شعبة األدوات المكتبية، أن أغلب التجار المشاركين في كشف عالء عادل عض

المعرض الذي نظمته عرفة القاهرة لمستلزمات المدارس واحتياجات العيد بأسعار مخفضة تركوا المعرض، وتم نقل بضائعهم 

 ق االجتماعي وهيئة المعارض.بعد ما أغلق أبواب المعرض أمام الجمهور من قبل الصندو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.albawabhnews.com/2101377
http://www.albawabhnews.com/2101377
http://www.albawabhnews.com/2100949
http://www.albawabhnews.com/2100949
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 الحراك المجتمعي-0

 (الوطن) يتظاهرون احتجاجًا على غرق منازلهم« الدخيلة»أهالى 

بالدخيلة غرب اإلسكندرية، وقفة احتجاجية، أمس، أمام شركة الصرف الصحى شرق « الجبل»منطقة  نظم العشرات من أهالى

المدينة، اعتراضًا على غرق منازلهم بمياه الصرف الصحى، بسبب تهالك شبكة الصرف بالمنطقة، ما أدى إلى تهجير عدد من 

 األهالى من منازلهم خاصة القاطنين فى األدوار األرضية.

 

 المجتمع قضايا-6

 

 اإلعالم

 (بوابة االخبار) 6000اعالم المصريين بالبورصة في الربع االول من  أسهمطرح 

المصريين بالبورصة مؤتمرا صحفيا اليوم حول سبل القيد في  عقدت شركة اف اي بي كابيتال المسئولة عن طرح شركة اعالم

وقال عمر المغاوري العضو المنتدب للشركة انه من المنتظر قيد شركة اعالم المصريين في البورصة في  بورصة النيل للشركات

 .6000الشركة في الربع االول من  أسهمتن يتم طرح  على 6002

 

 التعليم

 (جريدة االهرام) «تشميعها»الخصوصية فى المنيا و غلق مراكز الدروس 

 الفتا إلى لها،افق قرر اللواء طارق نصر محافظ المنيا، غلق جميع مراكز الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة وعدم توصيل المر

أن ظاهرة الدروس الخصوصية تنهك ميزانية األسر وتسبب ارتباكا باليوم الدراسي وبدأت لجنة الضبطية القضائية التابعة 

 للشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم فى حصر المراكز والسناتر وقامت بمداهمتها وتشميعها بالشمع األحمر.

 الصحه

 (جريدة االهرام) والصحة تنفى البحيرة.أزمة المحاليل الطبية تشتعل فى 

أشهر، خاصة بعدما  2دا بسبب عدم توافرها منذ المحاليل الطبية فى معظم مستشفيات وصيدليات البحيرة تشهد نقصا حا

حيث يدفع آالف المرضى حياتهم ثمنا لهذا العجز، أويضطرون لشرائها من تجار  % 65وصل العجز فى الحصص المقررة ألكثر من 

 السوق السوداء بثالثة أضعاف ثمنها لمن لديه اإلمكانية.

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1386202
http://www.elwatannews.com/news/details/1386202
http://akhbarelyom.com/news/555612
http://akhbarelyom.com/news/555612
http://www.ahram.org.eg/News/192015/29/549640/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%BA%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88-%C2%AB%D8%AA%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%B9%D9%87%D8%A7%C2%BB.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192015/29/549640/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%BA%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88-%C2%AB%D8%AA%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%B9%D9%87%D8%A7%C2%BB.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192015/29/549631/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B9%D9%84-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9--%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%89.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192015/29/549631/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B9%D9%84-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9--%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%89.aspx
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 السياحه

 (بوابة االخبار) للمطارات والمالحة الجويةرئيًسا للشركة القابضة « محروس»

سبتمبر، قراًرا بتكليف المهندس محمد سعيد محروس للقيام بأعمال رئيس  5أصدر وزير الطيران المدني شريف فتحي، اإلثنين 

لجوية، خلًفا للمهندس إسماعيل أبو العز، والذي وجه الوزير الشكر له مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والمالحة ا

 على الجهود التي بذلها أثناء توليه المنصب.

 

 الطرق والمواصالت

 (اليوم السابع) المترو: انقطاع التيار الكهربائى عن محطات الخط الثالث وانتظام حركة القطارات

طات الخط عبد التواب مساعد رئيس شركة المترو لتشغيل الخط الثالث انقطاع التيار الكهربائى عن مح ساميأكد المهندس 

وأضاف مساعد رئيس شركة المترو أن االنقطاع المتقطع للتيار الكهربائى أثر على  نصف ساعة حواليالثالث بشكل متقطع لمدة 

 إنارة المحطات ولم يؤثر على حركة القطارات بالخط الثالث.

 (رصد) هبوط في البالطة الرئيسية لكوبري قصر النيل تطويره.بعد 

محاوالت تحسين كوبري قصر النيل ورفع كفاءتة، بداًل من أن تقضي على المشكالت التي لحقت بـأقدم كبارى القاهرة الذى 

ف القرن، آخرها م، أطاحت بنظام تحريك الكوبرى ميكانيكًيا وكهربائًيا التى ظل معمواًل بها خالل نحو قرن ونص0061تأسس عام 

 ، التى شهدت فتح وغلق كوبرى قصر النيل لعبور عدد من البواخر النيلية السياحية فى االتجاهين.6000نوفمبر 

 

 قباطاأل

 (اليوم السابع) لمجلس كنائس الشرق األوسط بحضور البابا تواضروس 00افتتاح الدورة الـ

مة األردنية عمان، بحضور البابا تواضروس الثانى تفتتح اليوم الثالثاء، الدورة الحادية عشر لمجلس كنائس الشرق األوسط بالعاص

رئيس طائفة مسيحية فى الشرق األوسط، يمثلون كافة العائالت  62بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبمشاركة 

 الكنسية األرثوذكسية الشرقية واألرثوذكسية الغربية والبروتستانتية والكاثوليكى.

 (60عربي) بعد كنيسة السيسي بالقاهرة الجديدة بمصر.طلبا لكنائس  26

قراره بإنشاء كنيسة جديدة بمنطقة القاهرة الجديدة، بأنها مسعى من السيسي الحتواء  وصف إعالمي موال لرئيس االنقالب

طلبا لبناء وتقنين أوضاع  26وقت كشفت فيه صحيفة، النقاب عن تقدم الكنيسة المصرية بـيأتي ذلك في و غضب المسيحيين

 .على قانون "تنظيم بناء الكنائس" لكنائس بمحافظات مصر كافة، بمجرد موافقة "مجلس نواب ما بعد االنقالب"،

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/555485
http://akhbarelyom.com/news/555485
https://www.youm7.com/story/2016/9/5/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9/2871935
https://www.youm7.com/story/2016/9/5/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9/2871935
http://rassd.com/192822.htm
http://rassd.com/192822.htm
https://www.youm7.com/story/2016/9/6/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8011-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3/2873038
https://www.youm7.com/story/2016/9/6/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8011-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3/2873038
http://arabi21.com/story/944951/46-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9#tag_49232
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األخبار األمنية: 

 )األهرام( وزير الداخلية: تنسيق مصرى ــ سويسرى لمحاربة اإلرهاب

يقوم بزيارة رسمية  الذيعبد الغفار وزير الداخلية، وزير الدولة للشئون الخارجية بسويسرا إيف روسيير  مجدياستقبل اللواء 

للبالد على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة الشئون الخارجية السويسرية وذلك بحضور ماركوس ليتنر السفير السويسري 

التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات األمنية ذات الصلة بالعناصر  بالقاهرة. وشدد الجانبان خالل اللقاء على ضرورة مواصلة

 المعنية.والكيانات اإلرهابية من خالل قنوات االتصال 

 

 النائب العام يقرر حبس أعضاء لجان استالم األقماح وأصحاب صوامع بالفيوم ومنعهم من التصرف في أموالهم

 )بوابة األهرام(

قرر المستشار نبيل صادق النائب العام حبس أعضاء اللجان المسئولة عن استالم وفحص األقماح الموردة للصوامع بمحافظة 

 علىالنائب العام إدراج أسماء المتهمين المتورطين في القضية  كما قرر لك بعض أصحاب هذه الشون والمصانعالفيوم، وكذ

 قوائم الممنوعين من السفر، وقوائم ترقب الوصول، ومنعهم وزوجاتهم وأوالدهم القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها.

 

 )األهرام( ضبط أجهزة لتمرير المكالمات الدولية

لمات الدولية غير المشروعة إلى داخل البالد تمكنت اإلدارة العامة لشرطة النقل والمواصالت من ضبط طالب قام بتمرير المكا

بدون ترخيص، وأمر اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصالت، بإحالة المسئولين فى الشركة للنيابة 

 للتحقيق.

 

 األخبار()بوابة  انفجار عبوة ناسفة بمدينة نصر

وأسفر االنفجار عن تحطم  بمدينة نصر خلف المحكمة العسكريةانفجرت منذ قليل عبوة ناسفة بطريق المشير بالحي العاشر 

 جزء من نصب تذكاري للواء أركان حرب جمال الدين محمد، ولم يسفر االنفجار عن وقوع إصابات.

 

 -محاكم ونيابات: 

 )اليوم السابع( نظر دعوى إسقاط الجنسية عن المتهمين باغتيال النائب العام ساعات.خالل 

المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى  تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء اإلدارى بمجلس الدولة، برئاسة

المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى يطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن اإلخوانى يحيى السيد إبراهيم موسى 

 م الشهيد هشام بركات.المتحدث باسم وزير الصحة محمد مصطفى حامد فى عهد اإلخوان، لتخطيطه لعملية اغتيال النائب العا

 

http://www.ahram.org.eg/News/192015/25/549665/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%80%D9%80-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192015/25/549665/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%80%D9%80-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1234945.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192015/38/549564/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192015/38/549564/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9.aspx
http://akhbarelyom.com/news/555697
https://www.youm7.com/story/2016/9/6/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8/2873014
https://www.youm7.com/story/2016/9/6/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8/2873014
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 )اليوم السابع( الكسب غير المشروع يستمع ألقوال النائب مدحت الشريف فى "فساد القمح"

يستمع صباح اليوم الثالثاء المستشار محمد أيوب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، بجهاز الكسب غير المشروع، إلى أقوال النائب 

ن كشف ع والذيمدحت الشريف، وكيل اللجنة االقتصادية، وعضو لجنة تقصى حقائق "فساد القمح" فيما ورد فى تقرير اللجنة 

 القمح للصوامع وإهدار المال العام.وجود فساد وتالعب فى عمليات توريد 

 

 )اليوم السابع( أكتوبر 6حبس مندوب الشرطة مطلق النار على سائق الميكروباص فى 

أيام  2وب شرطة من قوة مرور أكتوبر أمرت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار أحمد حامد رئيس النيابة بحبس "شريف.ل" مند

 على ذمة التحقيقات، التهامه بإطالق النيران على سائق سيارة ميكروباص نتيجة قيام األخير بالتعدى عليه بالسب والقذف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2016/9/6/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%81%D9%89-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF/2873007
https://www.youm7.com/story/2016/9/6/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%81%D9%89-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF/2873007
https://www.youm7.com/story/2016/9/6/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B5-%D9%81%D9%89-6/2873121
https://www.youm7.com/story/2016/9/6/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B5-%D9%81%D9%89-6/2873121
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 المحور السادس

 تطورات المشهد العسكري

 

 )األهرام( الثانى الميدانىبالجيش « 1باسل »الفريق حجازى يشهد المشروع التكتيكى 

نفذته  الذي» 1 باسل»شهد الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى المراحل الرئيسية للمشروع التكتيكى 

يأتى فى إطار الخطة السنوية للتدريب  والذي ،«المايلز»استخدام مقلدات الرماية إحدى الوحدات المدرعة بالجيش الثانى الميدانى ب

 القتالى لتشكيالت ووحدات القوات المسلحة.

 

 )اليوم السابع( وزير الدفاع الروسى: ندعم جهود مصر فى مجال التصدى لإلرهاب الدولى

، وذلك خالل الجلسة الثالثة للجنة "الروسية صبحياستقبل وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، نظيره المصرى الفريق أول صدقى 

وأكد وزير الدفاع الروسى، أن موسكو تدعم جهود القيادة  كرى الفنى التى عقدت فى موسكولعسالمصرية" المشتركة للتعاون ا –

المصرية فى مجال التصدى لإلرهاب الدولى، مشيرًا إلى أن جهود القاهرة فى القضاء على الجماعات اإلرهابية والمتطرفة يساهم 

 فى تعزيز األمن اإلقليمى واالستقرار بشمال إفريقيا.
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