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 األولالمحور 

 تطورات السياسة الخارجية

 )مصرالعربية( جيروزاليم بوست: بعد لقائه العلني بنتنياهو.. هل يقلد الزعماء العرب السيسي؟

ن "لقاء السيسي ونتنياهو العلني.. هل يمثل عهد جديد من الدبلوماسية العلنية؟ سلطت صحيفة "جيروزاليم بوست" تحت عنوا

اإلسرائيلية الضوء على اللقاء العلني األول الذي جمع السيسي ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك، متسائلة 

 العرب إلى السير على نفس النهج؟هل يؤدي هذا اللقاء إلى دفع الزعماء 

 

 )مصرالعربية( بعد لقائه العلني األول مع نتنياهو.. صحيفة إسرائيلية: السيسي أشجع قائد عربي

"في لقاء علني مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، أثبت السيسي مجددا أنه القائد العربي األكثر شجاعة في المنطقة"، 

 وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.

 

 )مصرالعربية( نيوزويك: لماذا تواصل مصر السيسي التعاون مع كوريا الشمالية؟

تشتري مصر السيسي السالح من كيم جونغ أون؟".. سعت الكاتبة "مارغريت سوتر" في مقال نشرته مجلة  تحت عنوان "لماذا

"نيوزويك" األمريكية لتسليط الضوء على األسباب التي تجعل مصر تواصل تعاونها مع كوريا الشمالية رغم الضغوط األمريكية 

 كرية مع بيونج يانج.عليها، وإعالن وزير الدفاع صدقي صبحي قطع العالقات العس

 

 ية()مصرالعرب الذراع اليمنى لنتنياهو في لقاء السيسي.. من هو مئير بن شابات؟

كشفت صحيفة تايمز "أوف إسرائيل" أن مئير بن شابات رئيس مجلس األمن القومي اإلسرائيلي، والرجل األكثر قربا لرئيس الوزراء 

وأشارت إلى أن التركيز الرئيسي لبن شابات منذ أن كان رئيسا للمنطقة  السيسي.وكان حاضرا في أول لقاء علني بين نتنياهو 

العام اإلسرائيلي "الشاباك" يتركز على حماس، وتدمير األنفاق  التي كانت تستغلها الحركة الفلسطينية الجنوبية بجهاز األمن 

أغسطس الماضي، أوردت ذات الصحيفة اإلسرائيلية تقريرا  01وفي  .لتعزيز بنيتها التحتية العسكرية في غزة، بحسب الصحيفة

 ألمن القومي".بعنوان "نتنياهو يعين مئير بن شابات مستشارا جديدا ل

 

 (00)عربي السيسي يصف السالم بين مصر وإسرائيل بالرائع

وقال في خطابه أمام الجمعة العامة لألمم المتحدة، مساء الثالثاء: "لدى  وصف السيسي، السالم بين مصر وإسرائيل بالرائع.

سنة، ويمكن أن نكرر هذه التجربة وهذه الخطوة الرائعة  02 مصر تجربة رائعة وعظيمة في السالم مع اإلسرائيليين منذ أكثر من

 وحث السيسي الفلسطينيين بالحذو حذو مصر في إقامة سالم بينهم وبين إسرائيل، مرة أخرى".

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%A9/1459326-%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA--%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88--%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%82%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%9F
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%A9/1459326-%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA--%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88--%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%82%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%9F
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%A9/1459300-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88--%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D8%B4%D8%AC%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%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%A9/1459300-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88--%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D8%B4%D8%AC%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%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%A9/1459301-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%83--%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%9F
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%A9/1459301-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%83--%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%9F
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%A9/1459332-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A---%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%A6%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%9F
http://arabi21.com/story/1035531/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B9
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 األهرام()بوابة  السيسي: مصر تقع على حافة أخطر بؤر األزمات في العالم

وأضاف، خالل كلمته  قال السيسي، إن مصر لديها ثقة كبيرة في جهود األمم المتحدة إلحالل السالم وإنهاء الصراعات في العالم.

، أن المنطقة العربية باتت اليوم بؤرة ألشد الحروب ضراوة في التاريخ 20أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها الـ 

الجئين في العالم عربًيا، وماليين الالجئين يعبرون البحر  1من كل  0األكثر تعرًضا لخطر اإلرهإب، وأصبح الحديث، وأصبحت 

 .ر األزمات في العالمالسيسي، أن مصر تقع على حافة أخطر بؤ وأكد المتوسط سنوًيا هرًبا من الصراعات المسلحة.

 

 ألهرام()بوابة ا مصر لن تسمح بالعبث بسالمة ليبياالسيسي: ال خالص في سوريا إال من خالل الحل السياسي.. و

السيسي إنه ال خالص في سوريا إال من خالل الحل السياسي، مؤكدا أن مصر لن تسمح بالعبث بسالمة ليبيا أو مقدرات الشعب  قال

، ودعا الشعب 0692وأكد السيسي أهمية إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام  الليبي والتزامها، باتفاق الصخيرات.

وأشار السيسي إلى أن فرصة السالم المتاحة حاليا  الفلسطيني إلى االتحاد والتعايش وقبول االلتفاف حول قيادته السياسية.

 .نيين واإلسرائيليين قد ال تتعوضبين الفلسطي

 

 )بوابة األهرام(السيسى: التطرف نتيجة قراءة خاطئة لإلسالم.. ومواجهة اإلرهاب تحتاج الستراتيجية شاملة 

في مقابلة حصرية أجراها مع شبكة  فوكس نيوز  سيسيوأضاف ال . قال السيسي إن هناك أفكارا مغلوطة تسيء إلى اإلسالم

"إن هناك أيدلوجيات يتبناها البعض ونتج عنها ما نراه اليوم في العالم من إرهاب  -اإلخبارية األمريكية أذاعتها اليوم األربعاء 

 .سالم من جانب المنظمات المتطرفةوتطرف والتي تعتبر قراءة خاطئة لإل

 

 )بوابة األهرام( حرًبا ضروًسا ضد اإلرهاب ملتزمة بالقضاء عليه أينما وجدالسيسي: مصر التي تخوض 

وقال في كلمته أمام الجمعية العامة لألمم  أكد السيسي ضرورة مواجهة اإلرهاب ومن يدعمه أو يوفر له تمويًلا ومالًذا آمًنا.

 .ب ملتزمة بالقضاء عليه أينما وجد، إن مصر التي تخوض حرًبا ضروًسا ضد اإلرها20دورتها الـ المتحدة في 

 

 )المصري اليوم( السيسي يفصح عن توقعاته بتصنيف اإلخوان منظمة إرهابية في أمريكا والعالم

إن مصر أعلنت »، للسيسيوقال مقدم الشبكة  األمريكية، األربعاء.« فوكس نيوز»مقابلة حصرية مع شبكة أجرى السيسي، 

جماعة اإلخوان منظمة إرهابية، وأنا أتفق معكم في ذلك، كما إن القاهرة طلبت من واشنطن أن تصنف الجماعة كمنظمة 

وأجاب  «.ة لهذه الفكرة.. فما هو سبب ذلك من وجهة نظركم؟إرهابية، ولكن هناك مقاومة من جانب البعض في الواليات المتحد

، مشيرا إلى أن «إن الواليات المتحدة دولة عظيمة وهي قوة عظمى في العالم لديها طيفا متنوعا من اإليديولوجيات: »سيسيال

حتى تعلن واشنطن أن هذه الذي نحترمه وربما يستغرق األمر مزيدا من الوقت »الواليات المتحدة لديها أيضا منظورها الخاص 

 «.الجماعة متطرفة، وهو ما نتوقع حدوثه ليس فقط في الواليات المتحدة بل وفي العالم بأسره

http://gate.ahram.org.eg/News/1585438.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1585439.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1585503.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1585503.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1585440.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1585440.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1193982
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1193982
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 )الشروق( السيسي: ال مصداقية لنظام دولي يحارب اإلرهاب ويتسامح مع داعميه

قال السيسي، إنه ال يمكن تصور وجود مستقبل لنظام دولي أو إقليمي بدون مواجهة شاملة وحاسمة مع اإلرهاب، تقضي عليه 

 جه بال مواربة من يدعمه ويموله ويوفر له منابر سياسية أو إعالمية أو مالذات آمنة.وتستأصل أسبابه وجذورة، وتوا

 

 األهرام(بوابة ) األمم المتحدة عن اإلرهاب قويةالسيسي أمام  وزير الخارجية: كلمة

 يسيسن تغتنم الفرصة التي عرضها الاألطراف الرئيسية الفلسطينية واإلسرائيلية، أقال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه على 

أمام األمم المتحدة، مشيًرا إلي أنه وبدعم وتكاتف الدول الراعية للسالم، وأصحاب العضوية الدائمة باألمم المتحدة، سنستطيع 

 .جهات الداعمة لإلرهاب، كانت قوية، حول السيسيلمة الأن كمًعا توفير فرصة أفضل إلقامة الدولة الفلسطينية، وأضاف شكري، 

 

 )الشروق( حاول رفع الضغوط.. وهناك شواهد على دعم قطر لإلرهاب«: تميم»شكري عن خطاب 

شكري، وزير الخارجية، إن خطاب أمير قطر تميم بن حمد، في األمم المتحدة، عمل على رفع الضغط عن قطر، الناتج قال سامح 

 عن اإلجراءات التي اتخذتها الدول األربع الداعية لمكافحة اإلرهاب، مصر والسعودية واإلمارات والبحرين.

 

 )اليوم السابع( مصلحة الطرفينسامح شكرى: المساعدات األمريكية ليست منحة ولكنها لتحقيق 

ت متشعبة وهناك اهتماًما من قبل الجانبين ألن تكون قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن العالقات المصرية األمريكية عالقا

عاًما لها مكونات عديدة من ضمنها  02العالقة مواتية وتؤتى بثمارها للطرفين، موضًحا أن العالقة استراتيجية ممتدة على مدى 

لما الواليات المتحدة وأشار إلى أن المساعدات ليست منحة ولكنها لتحقيق مصلحة الطرفين، موضًحا أنه طا مكون المساعدات.

لديها اقتناع راسخ بأن هذه المساعدات تأتى لتعزيز قدرات مصر العسكرية للعمل على تحقيق االستقرار بالمنطقة، وهذا من 

 أهداف الواليات المتحدة األمريكية.

 

 )اليوم السابع( السيسى تلقى دعوة من ميشال تامر لزيارة البرازيلسامح شكرى: 

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن سلسلة من اللقاءات جمعت السيسى بنظيره األمريكى دونالد ترامب، وهناك قضايا عديدة 

ت االستيراتيجية بين البلدين، مشددا على أن مصر تحرص دائما على حول العالقات المصرية األمريكية وتشعبها والعالقا

وأكد أن هناك اهتمام من الرئيس البرازيلى بتنمية العالقة مع مصر، وكان الرئيس  تعزيزها والحوار مع المسئولين األمريكيين.

 .سيسى لزيارة البرازيلللالبرازيلى قد وجه الدعوة 

 

 )اليوم السابع( 92نرحب بدعوة الرئيس السيسى بالعودة لحدود مندوب فلسطين باألمم المتحدة: 

لدى األمم المتحدة، بدعوة السيسى للشعب الفلسطينى واإلسرائيلين لحل  رحب السفير رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم

 ، وذلك خالل كلمته باألمم المتحدة.92الدولتين، والعودة لحدود 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20092017&id=0a09bf28-0ada-41c3-af7d-f380a7228f43
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20092017&id=0a09bf28-0ada-41c3-af7d-f380a7228f43
http://gate.ahram.org.eg/News/1585462.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20092017&id=0a235556-5371-4b22-ab07-72f6bd5c854e
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20092017&id=0a235556-5371-4b22-ab07-72f6bd5c854e
http://www.youm7.com/story/2017/9/20/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86/3421015
http://www.youm7.com/story/2017/9/20/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86/3421015
http://www.youm7.com/story/2017/9/19/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9/3420757
http://www.youm7.com/story/2017/9/19/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9/3420757
http://www.youm7.com/story/2017/9/19/%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A8-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%86%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF/3420970
http://www.youm7.com/story/2017/9/19/%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A8-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%86%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF/3420970
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 )اليوم السابع( ملفات رئيسية 5إسماعيل هنية: حريصون على أمن واستقرار مصر وبحثنا بالقاهرة 

تقدم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بالشكر والتقدير لمصر على الضيافة والدفء والترحاب الذى تلقته 

منها الملف السياسى وتطورات الحركة منهم طوال فترة استضافتها بالقاهرة، موضحا أن الزيارة تناولت العديد من الملفات 

وأكد هنية، خالل مؤتمر صحفى عقب عودة وفد حماس إلى غزة، أن الحركة وضعت  المنطقة وما يحيط بالقضية الفلسطينية.

 خطة استراتيجية بينها وبين مصر لتأكيد حرصها على أمن واستقرار مصر.

 

 )بوابة األهرام( البلدينالسيسي يبحث مع نظيره الصربي تعزيز العالقات الثنائية بين 

 نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، على هامش اجتماعات الجميعة العامة لألمم المتحدة بنيويورك.بالسيسي، التقى 

 

 )بوابة األهرام( السيسي يلتقي نظيره الروماني كالوس يوهانس في نيويورك

وتناول  نظيره الروماني كالوس يوهانس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك .بالتقى السيسي، 

 مام المشترك كافة.الرومانية في المجاالت والقضايا ذات االهت -اللقاء تعزيز العالقات المصرية 

 

 )بوابة األهرام( السيسي يلتقى نظيره البرازيلى ميشال تامر بنيويورك

التقى السيسي مع رئيس البرازيل ميشال تامر، على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة فى نيوريوك فى دورتها 

 وتناول اللقاء العالقات المصرية البرازيلية، ومناقشة العديد من القضايا اإلقليمية والدولية . .20 الـ

 

 )بوابة األهرام( السيسي يلتقي نظيره القبرصي في نيويورك

على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة لألمم  نظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس،بالتقى السيسي، 

 المتحدة في نيويورك، لبحث سبل دفع العالقات الثنائية وتوسيع التعاون المشترك في مختلف المجاالت.

 

 )بوابة األهرام( رئيس المجلس األوروبي على هامش اجتماعات األمم المتحدةيلتقي بالسيسي 

التقى السيسي، على هامش أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة، دونالد تاسك، رئيس المجلس 

 مواطنة.األوروبي، بحضور ديميتريس أفراموبولس، مفوض االتحاد األوروبي لشئون الهجرة وال

 )اليوم السابع( رئيس غانا يعرب عن تقديره لما تقدمه مصر من دعم فنى ألبناء بالده

وقال السفير  التقى السيسي مع رئيس غانا "نانا أكوفو أدو" على هامش أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة فى نيويورك.

أعرب عن سعادته بلقاء نظيره الغانى ألول مرة منذ تنصيبه فى شهر يناير الماضي، موجهًا له التهنئة  سيسيإن العالء يوسف 

 للفوز بهذا المنصب ولما حققته غانا من استقرار سياسي ونجاحها فى تنفيذ التحول الديمقراطى. 

http://www.youm7.com/story/2017/9/19/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-5/3420449
http://www.youm7.com/story/2017/9/19/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-5/3420449
http://gate.ahram.org.eg/News/1585372.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1585372.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1585366.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1585366.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1585336.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1585336.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1585318.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1585318.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1585399.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1585399.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/9/19/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85/3420871
http://www.youm7.com/story/2017/9/19/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85/3420871
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 )مصرالعربية( فوربس تكشف أحدث استثمارات ساويرس في هولندا

 كشفت مجلة "فوربس" األمريكية عن أحدث استثمارات رجل األعمال المصري سميح ساويرس في العاصمة الهولندية أمستردام.
يستثمر في شركة ناشئة لحجز  وقالت المجلة في خبر على موقعها اإللكتروني بعنوان " المليونير المصري سميح ساويرس

وبحسب بيان صادر صحفي صادر  الفنادق" إن ساويرس ضخ مبلًغا "غير معلن" من المال في "بيدرووم" التي مقرها أمستردام.

عن إدارة بيدرووم فإن رأس المال الجديد الذي تم ضخه في الشركة يأتي بعد دورة استثمار كانت مغلقة في يوليو الماضي وشارك 

 عدد قليل من الفنادق المتوسطة بهولندا وسويسرا.فيها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A9/1459272-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B3-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
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%A9/1459272-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B3-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
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 محور الثانيال

 تطورات السياسة الداخلية

 

 )مصرالعربية( كان يأكل من سويسرا.. وناصريون: افتراءات« فرعون»عمرو موسي: عبدالناصر 

؛ منوها إلى أن مظاهرات «ديكتاتور قاد مصر إلى الهزيمة»موسى الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بأنه عمرو في مذكراته وصف 

كانت مسرحية، كما أّن عبدالناصر اختصر مصر في شخصه، فكل ما هو جيد له جيد لها؛  0692يونيو  5التنحي التي أعقبت هزيمة 

وفي الحلقة الثانية من المذكرات التي نشرتها جريدة الشروق، قال موسى:  .0200يناير  05تبًرا أن سياساته سبب اندالع ثورة مع

 إنه خالل عمله بسفارة مصر في سويسرا كان رجل ضخم الجثة يأتي الستالم الطعام وكان موسى هو المسؤول عن تسليمها له.

 

 )بوابة األهرام( عقد مؤتمر لمواجهة اإلرهابوكيل لجنة الدفاع : السيسي دعا ل

قال يحيي الكدواني وكيل لجنة الدفاع واألمن القومي بمجلس النواب إن كلمة السيسي كانت شاملة ومعبره عن رؤية السياسة 

طالب المجتمع الدولي بعقد  سيسيأن الوأكد الكدواني  وخاصة ظاهرة اإلرهاب األسود.المصرية  تجاه القضايا اإلقليمية والدولية 

 مؤتمرعاجل لوقف ظاهرة اإلرهاب التي احتلت العالم كله.

 

 )بوابة األهرام( ضياء رشوان: قطر لها دور في توجيه تقارير هيومن رايتس ووتش بحق مصر والدول العربية

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة لالستعالمات، إن هناك شكوًكا تحوم حول اللقاء الذي جمع بين أمير دولة قطر، تميم بن 

نيويورك، خالل مشاركته بالجمعية العامة لألمم حمد، والمدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، كينيث روث، بمدينة 

وأوضح رشوان أن مرجع هذا الشكوك ألمرين، أن قطر متهمة من قبل الدول العربية، وكذلك المجتمع الدولي في دعم  المتحدة.

 اإلرهاب، فكيف لمنظمة حقوقية تعقد لقاءات مع دولة متهمة باإلرهاب.

 

 )الشروق( عضوان بالهيئة الوطنية لالنتخابات« بو ضيفخالد عراق وأ»النيابة اإلدارية تختار 

ق والدكتور محمد أبو وافق المجلس األعلى لهيئة النيابة اإلدارية باإلجماع على ترشيح المستشارين خالد يوسف إبراهيم عرا

 ضيف باشا خليل ، نائبي رئيس الهيئة "ندًبا كلًيا" لعضوية الهيئة الوطنية لالنتخابات.

 

 )بوابة األهرام( قرار جمهوري بإعادة تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية

 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية. ٧٤٠٢لسنة  ٠٦٤السيسي قرار رقم أصدر 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1459120-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A--%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86%D8%A7-%25
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1459120-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A--%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86%D8%A7-%25
http://gate.ahram.org.eg/News/1585499.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1585499.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1585474.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1585474.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19092017&id=43778dd5-7ee0-49da-9ede-61078ff35f08
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19092017&id=43778dd5-7ee0-49da-9ede-61078ff35f08
http://gate.ahram.org.eg/News/1585507.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1585507.aspx
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 (جريدة االهرام)مليارات دوالر بنهاية العام  1ليلى المقدم: ارتفاع محفظة البنك فى مصر إلى 

وفى الجلسة الثالثة للمؤتمر قالت ليلى المقدم، الممثل االقليمى للبنك االفريقى للتنمية إن محفظة البنك االفريقي للتنمية فى 

وفيما يتعلق بالشريحة الثالثة ، مليارات دوالر بنهاية العام الحالى 1الر ومن المستهدف أن تصل الى مليار دو 0.1مصر بلغت 

مليون دوالر  522لقرض التنمية بالتعاون مع الحكومة المصرية ،قالت ليلى المقدم إن الشريحة الثالثة والتى تصل قيمتها إلى 

 أن يتم صرفها قبل نهاية العام الحالى . مليار دوالر من المقرر 0.5من اجمالى القرض بقيمة 

 

 (بوابة االهرام) رغم ضعف االستيراد؟ %52كيف انخفض العجز في الميزان التجاري 

، %52انخفاض العجز في الميزان التجاري أثيرت عدة تساؤالت حول تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، الذي أعلن 

يجيب محمد كمال، خبير االقتصاد وأسواق ، بالرغم من أنه لم يطرأ تغييرات جوهرية على التبادل التجاري بين مصر ودول العالم

وضاع المال، هذه النسبة نتاج مقارنة ما بين الشهر أغسطس ونفس الشهر من العام الماضي، وعلينا أن نتذكر جيًدا أن األ

أما هذا العام فقد بدأت تتحرك عجلة االستثمار، ، االقتصادية في العام الماضي كانت في غاية السوء، فلم يكن هناك تصدير

والمصانع بدأنا نتلمس إنتاجها، والمشاريع االستثمارية واالقتصادية أصبحت موجودة على أرض الواقع، وفي جميع المجاالت، 

 انت عليه سابًقا.والسياحة في وضع أفضل مما ك

 

 (بوابة االهرام) مذكرة تفاهم مع سنغافورة إلنشاء مدينة صناعية متكاملة بالفيوم

لعامة شهد، شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وطارق قابيل وزير التجارة والصناعة، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة ا

للتنمية الصناعية وشركة سنغافورة القابضة، بشأن إنشاء مدينة صناعية متكاملة بمنطقة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، على 

 مليون متر مربع. 11مساحة 

 

 (الوطن) من الودائع في البنوك %22.9البنك المركزي: القطاع العائلي يستحوذ على 

من إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في السوق  %22.9كشف البنك المركزي المصري، عن أن ودائع القطاع العائلي بلغت 

 .بنًكا، بنهاية يونيو الماضي 13المحلية وعددها 

 

 (الوطن) من الودائع لدى البنوك %02.2البنك المركزي: العمالت األجنبية تمثل 

من إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في السوق  %02.29كشف البنك المركزي المصري، عن أن الودائع بالعمالت األجنبية بلغت 

 المحلية بنهاية يونيو الماضي.

 

http://www.ahram.org.eg/News/202394/5/614201/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89--%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202394/5/614201/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89--%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1585306.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1585306.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1585228.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1585228.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/2535117
http://www.elwatannews.com/news/details/2535117
http://www.elwatannews.com/news/details/2535198
http://www.elwatannews.com/news/details/2535198
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 (المصري اليوم) أشهر 02دوالر لتمويل التجارة في  مليار 55.0البنوك وفرت «: المركزي»مسؤول بـ

مليار دوالر لتلبية احتياجات العمالء وتدبير  55.0قال مسؤول في البنك المركزي المصري، إن البنوك العاملة في البالد وفرت نحو 

 منذ تحرير سعر الصرف، في نوفمبر، وحتى منتصف سبتمبر.االعتمادات المستندية 

 

 (اليوم السابع) مليار دوالر من مؤسسات دولية فى ديسمبر 0.5مصر تحصل على 

مليار دوالر من مؤسسات التمويل الدولية المتمثلة فى صندوق النقد الدولى  0.5تحصل مصر قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، على 

، وسط توقعات بأن ترفع تلك الشرائح حجم االحتياطى مليون دوالر 522بقيمة  والبنك األفريقى للتنميةمليار دوالر،  0ة بقيم

 .، مع النظر إلى سداد التزامات مصر الدولية للخارج، وفًقا لمصادر حكومية0202مليار دوالر بنهاية العام الجارى  13إلى نحو 

 

 (مصر العربية) % 02ازنة المصرية إلى موديز" تتوقع ارتفاع عجز المو

بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي  02توقعت وكالة موديز للتصنيف االئتماني مساء اليوم الثالثاء أن يسجل عجز الموازنة بمصر 

 بالمائة في العام المالي الماضي. 00.0بالمائة، مقابل  6.0، بينما يستهدف مشروع الموازنة 0202/0203م المالي الجاري في العا

 

 (مصر العربية) «ومفيش جديد«.. »سبوبة»في ختام اليورومني| خبراء: المؤتمر تحول لـ

، حاملة  عدة ملفات شائكة كانت تنتظر الحسم أبرزها حسم ر يورومني التي اختتمت فعالياتهالمؤتم 00دخلت مصر الدورة الـ 

شركات والمشاركين األجانب خريطة واضحة لكل الفرص مصير عودة السياحة، وإعالن انتهاء أزمة العملة الصعبة، ومنح ال

إال أن خبراء اقتصاديين قالوا إن المؤتمر لم يكن فيه جديد يذكر واصفين إياه بـ"السبوبة"، ومشيرين إلى ، االستثمارية في مصر

البنوك الدولية انخفض بشدة ونحن لم نر أى مؤتمر يورومنى جيد، فالحضور األجنبى من المستثمرين و 0200يناير  05أنه منذ ثورة 

 ومعظم الموجودين فى المؤتمر مصريين وكأنه منتدى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1193480
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1193480
http://www.youm7.com/story/2017/9/19/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-2-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/3420132
http://www.youm7.com/story/2017/9/19/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-2-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/3420132
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1459329-%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B2--%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-10-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1459329-%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B2--%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-10-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1459316-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A--%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%A9%C2%BB-%C2%AB%D9%88%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%C2%BB
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1459316-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A--%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%A9%C2%BB-%C2%AB%D9%88%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%C2%BB
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-0

 

 (الوطن) يتظاهرون أمام مبنى محافظة الدقهلية« KG1»أولياء أمور 

في المدارس  «KG1» تظاهر العشرات من أولياء األمور بأطفالهم أمام مبنى محافظة الدقهلية، احتجاًجا على رفض قبول أبنائهم

جعل أبناءهم يتأخرون عن زمالئهم في التجريبية للغات، رغم وصول أبنائهم للسن القانوني، وأن انتظارهم عام إضافي ي

 «.عايز أتعلم»و« من حقي أعلم أوالدي»و« عايز مكان في التجريبي»ورفع المحتجون وأطفالهم الفتات كتبوا عليها ، الدراسة

 

 (الوطن) احتجاجا على خفض رواتبهم« محاجر الشرقية»للمرة الثانية.. اعتصام عمال 

دخل عمال محاجر الشرقية، اليوم، في اعتصام أمام مقر عملهم بمدينة الزقازيق اعتراًضا على قرار اللواء خالد سعيد محافظ 

وأكد العمال، مواصلة ، .%25و %52الشرقية بشأن تغيير عقودهم، ما يترتب عليه خفض رواتبهم الحالية بنسب تتراوح ما بين 

 .اعتصامهم حتى تحقيق مطلبهم، مهددين بالدخول في إضراب عن الطعام حال عدم حل مشكلتهم واالستجابة لمطلبهم

 

 قضايا المجتمع-0

 

 التعليم

 (الوطن) مراجعة الكتب الدراسية بمكاتب مدارس اإلخوان«: التعليم»مصدر بـ

أنه تمت مراجعة الكتب الدراسية الموجودة بمكاتب المدارس خاصة في األقسام ، قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم

الدولية بشكل مستمر، وتكليف مكاتب محاسبة بتولي الحسابات البنكية لمدارس اإلخوان وإدارتها، وخاصة أن عدد من المدارس 

 ا وهو ما يؤكد أنها تحقق أرباحا كبيرة.حققت فائضا ماليا في ميزانته

 

 الصحه

 (اليوم السابع) خرابة اسمها "ديروط المركزى"..مستشفى غير آدمى يأوى القطط والنفايات

من انتشار الحشرات بالعنابر وانتشار القطط بالطرقات  مستشفى ديروط المركزىمن  أسيوطديروط بمحافظة اشتكى أهالى 

وسوء الحمامات التى أصبحت ال تصلح لالستخدام اآلدمى، باإلضافة إلى تغيب األطباء والممرضون بشكل  والعنابر الخاصة بالمرضى

مستمر عن المستشفى، وطفح الصرف الصحى باستمرار فى مدخل المستشفى، وإغالق وحدة الغسيل الكلوى بسبب سوء األجهزة 

 .وطفح الصرف الصحى أمام الوحدة

 

http://www.elwatannews.com/news/details/2534562
http://www.elwatannews.com/news/details/2534562
http://www.elwatannews.com/news/details/2533341
http://www.elwatannews.com/news/details/2533341
http://www.elwatannews.com/news/details/2536278
http://www.elwatannews.com/news/details/2536278
http://www.youm7.com/story/2017/9/20/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A2%D8%AF%D9%85%D9%89-%D9%8A%D8%A3%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B7/3420820
http://www.youm7.com/story/2017/9/20/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A2%D8%AF%D9%85%D9%89-%D9%8A%D8%A3%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B7/3420820
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 (المصري اليوم) اءصنف من الدو 0022حقيقة نقص 

صنف من الدواء، مؤكدًا أن  0022، نفي الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، ما تردد عن نقص «الجمهورية»تناولت صحيفة 

 باألمن القومي المصري وتستهدف إثارة البلبلة لدي الشعب.مثل هذه األخبار ليس لها سند من الحقيقة، وتلك األخبار تضر 

 

 (اليوم السابع) وزير الصحة: إلغاء تراخيص شركات تصنيع األدوية غير الجادة

لصحة والسكان، أنه لن يعطى ترخيصا جديدا ألى شركة مصنعة الدواء لدى الغير، أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير ا

مصنع  050شركة مصنعة لدى الغير فى مصر وتصنع لدى  0221 ويوجدمشيرا إلى أنه سيتم إلغاء تراخيص الشركات غير الجادة، 

 لدى الغير غير معمول به إال فى مصر.إن نظام عمل الشركات المصنعة للدواء " وأضاففقط وهذه نسبة كبيرة على المصانع 

 

 (البديل) كارثة تهدد حياة األطفال«.. أبو الريش»نقص حضانات 

يشهد مستشفى أبو الريش العديد من األزمات منذ فترة طويلة، أبرزها نقص األدوية والمحاليل والعديد من المستلزمات الطبية 

الخارج، إال أن قلة عدد الحضانات باتت  مثل السرنجات والقطن والشاش وغيرها، ويضطر المرضى إلى شرائها على نفقتهم من

 كارثة تهدد الكثير من المواليد بعد إغالق أبواب الصرح الطبي في وجوه أهاليهم.

 

 (البديل) مليون جنيه 055الصحة: سحب أدوية منتهية الصالحية من السوق بقيمة 

لت الدكتورة رشا زيادة، رئيس اإلدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة، إن اإلدارة سحبت أدوية منتهية الصالحية من قا

 مليون جنيه حتى اآلن. 055الصيدليات والمستشفيات واألسواق، بقيمة 

 

 )المصري اليوم( «ةالفيروس الغامض أصاب كل بيت في المدين»يستغيثون برئيس الوزراء: « القصير»أهالي 

بعد نحو أسبوع من انتشار الفيروس الغامض بين المئات من أهالي مدينة القصير بالبحر األحمر وعدم إعالن وزارة الصحة نتائج 

يد حاالت االصابة حتى اصبحت مستشفى المدينةكاملة العدد التحاليل والفحص للعينات، التي تم أخذها من المرضي، ومع تزا

بالمرضي المحتجزين الذين يعانون من ارتفاع درجات الحرارة واالعياء الشديد، باإلضافة إلى وجود عدد آخر من المصابين محتجز 

رئيس الوزراء، بالتدخل استغاث أهالي المرضي والمصابين بمدينة القصير بالمهندس شريف اسماعيل  بمستشفي حميات قنا.

قة ائي لبيان حقيالسريع وتدعيم مستشفي القصير بالفرق الطبية واألدوية والمحاليل، والدفع بعدد من أطباء قطاع الطب الوق

 الغيروس الغامض.

 

 السياحه

 (الجديد العربي) مصر: وقف شركة سياحية كشفت بيع نواب تأشيرات الحج

أعلن وزير السياحة المصري، يحيى راشد، عن وقف ترخيص شركة "أموزيس" للسياحة، بدعوى مخالفتها اشتراطات الوزارة أثناء 

تأشيرة حج مجانية إلى المواطنين، بمبالغ  62موسم الحج، وهي الشركة التي كشفت عن بيع خمسة من أعضاء البرلمان نحو 

 جنيه عن التأشيرة الواحدة.ألف  65إلى  52تتراوح ما بين 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1193987
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1193987
http://www.youm7.com/story/2017/9/19/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D8%A9/3419729
http://www.youm7.com/story/2017/9/19/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D8%A9/3419729
https://elbadil.com/2017/09/%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9/
https://elbadil.com/2017/09/%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9/
https://elbadil.com/latest_news/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3/
https://elbadil.com/latest_news/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3/
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1193929
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1193929
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/9/19/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%B4%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC
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 (الشروق) ينفي بيع قطع أثرية فرعونية لعرضها بمتحف لوفر أبو ظبي« معلومات الوزراء»

بمجلس الوزراء، ما تردد بشأن بيع قطع أثرية فرعونية لعرضها بمتحف اللوفر أبو ظبى، نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 

وأوضحت الوزارة أنه في حال قيام متحف اللوفر أبو ظبى، بعرض قطع أثرية مصرية، فإنها ، كدا أن الخبر عار تماما من الصحةمؤ

وقعة بين الطرفين باعتبار متحف اللوفر أبو ظبى بمثابة سوف تكون من مقتنيات متحف اللوفر بباريس، بناء على االتفاقية الم

وأكدت الوزارة أن مصر ال تمانع في إقامة ، التدخل لوقف عرضها طبقًا للقانونمعرض دائم لمتحف باريس، ومصر ليس من حقها 

لوماسية طيبة، مشيرة إلى معارض خارجية مؤقتة لآلثار مع أية دولة سواء عربية أو أجنبية، طالما أن العالقات السياسية والدب

 أن هذه المعارض تعود بالنفع الكبير على مصر والدولة المستضيفة للمعرض على حد سواء.

 

 (بديلاليعمق أزمة اآلثار المصرية المنهوبة )« لوفر أبو ظبي»

نوفمبر المقبل، السيما بعد  00ت حول متحف اللوفر أبو ظبي الذي تفتتحه دولة اإلمارات العربية المتحدة يوم حالة من الجدل أثير

قال األثري صالح الهادي، منسق عام نقابة األثريين ومدير ترميم منطقة بئر العبد والقنطرة شرق، فيه، وظهور اآلثار المصرية 

ء خرجت قبل القانون أو بعده، مصرية، وليس من حق أي أحد المتاجرة بها أو نقلها اآلثار التي ستعرض في متحف أبو ظبي، سوا"

لكي نستعيد آثارنا المنهوبة خاصة في فرنسا، يجب قطع “، متابعا: ”إلى أي دولة، فهي ملكية فكرية للحضارة والتاريخ المصري

ضت فرنسا إعادة لوحات فرعونية مسروقة من العالقات مع متحف اللوفر، مثلما فعل الدكتور زاهي حواس من قبل، حين رف

 ”.مصر، باإلضافة إلى الضغط على البعثات الفرنسية الموجودة في مصر

 

 الطرق والمواصالت

 (المصري اليوم) لمدة يومين« اإلسماعيلية الصحراوي»غلق طريق «: المرور»

في االتجاهين، وذلك  50أعلنت اإلدارة العامة للمرور، غلق الحركة المرورية بطرق القاهرة اإلسماعيلية الصحراوي، بمنطقة الكيلو 

وأضاف أن مدة األعمال تستمر لمدة يومين، ، لحين مد الخط الكهربائي المتقاطع مع الطريق، سبتمبر الجاري 06و 00يومي الجمعة 

 .ًا وحتى الخامسة مساءتبدأ من السابعة صباح

 

 (اليوم السابع) الحكومة: ال اتجاه لخصخصة مرفق السكك الحديدية

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن اتجاه الحكومة لخصخصة مرفق السكك الحديدية، تواصل 

نفت صحة تلك األنباء تماًما، مؤكدة أنه ال يوجد أى اتجاه لدى الحكومة لخصخصة مرفق السكك المركز مع وزارة النقل، والتى 

 أساس له من الصحة.الحديدية، حيث أن هذا المرفق هو ملك للدولة، وأن الحديث عن خصخصته ال 

 قباطاأل

 (الوطن) .. مؤسسة مامرقس للتاريخ تترجم دائرة المعارف القبطيةتواضروسبتكليف من 

كلف تواضروس الثاني، مؤسسة مارمرقس للتاريخ الكنسي، بترجمة دائرة المعارف القبطية والتي إشرف على إصدارها الدكتور 

اإلنترنت إلتاحة الترجمة أمام الجميع، وأعلنت مؤسسة مارمرقس، أنها تقوم اآلن بإعداد موقع على شبكة ، عزيز سوريال عطية

 كما تقبل المؤسسة أية اقتراحات من المهتمين بحقل الدراسات والتاريخ القبطي، كما تقبل أية مساهمات في الترجمة.

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19092017&id=64081e41-de77-4303-bce1-e731e0bd0732
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19092017&id=64081e41-de77-4303-bce1-e731e0bd0732
https://elbadil.com/2017/09/%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A/
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1193771
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1193771
http://www.youm7.com/story/2017/9/19/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9/3420262
http://www.youm7.com/story/2017/9/19/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9/3420262
http://www.elwatannews.com/news/details/2533869
http://www.elwatannews.com/news/details/2533869
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني

 

 )بوابة األهرام( وزير الداخلية يوجه لجنة كشف الهيئة بانتقاء األفضل لالنضمام ألكاديمية الشرطة

قال مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية إن جهاز الشرطة، يضطلع بالعديد من المهام الحيوية تجاه الدولة والمواطنين، ويجب أن 

أفضل العناصر القادرة على الوفاء بتلك المهام تراعى معايير اختيار الطلبة المتقدمين لاللتحاق بكلية الشرطة، انتقاء 

جاء ذلك خالل تفقده، أعمال لجنة كشف الهيئة المنعقده بمقر أكاديمية الشرطة للطلبة المتقدمين لاللتحاق  ومتطلباتها .

ل اآلونة األخيرة وأكد الوزير أن العمل األمني قد طرأ عليه العديد من المتغيرات خال .0202/0203بكلية الشرطة للعام الدراسى 

تبًعا للمتغيرات التي يشهدها الوضع اإلقليمى والمتغيرات التى طالت العديد من الدول المجاورة، ويجب أن تراعى معايير االختيار 

 .جردة فى اختيار الطلبة المتقدمينتلك المتغيرات وااللتزام بتطبيق كافة المعايير الموضوعية الم

 

 )اليوم السابع( نح الضبطية القضائية لبعض العاملين بوزارة الطيرانالوقائع المصرية تنشر قرار م

والخاص بتخويل بعض العاملين بوزارة الطيران المدنى  0202لسنة  9526ار وزير العدل رقم نشرت جريدة الوقائع المصرية قر

من قانون األجراءات الجنائية وعلى القانون  01جاء قرار وزير العدل بعد اإلطالع على المادة رقم  .صفة مأمورى الضبط القضائى

 .0202لسنة  009بالقانون رقم بإصدار قانون الطيران المدنى المعدل  0630لسنة  03رقم 

 

 )المصري اليوم( بصورة مفاجئة« ليمان المنيا»عاما بـ 10وفاة مسجون عمره 

خيص، سالح دون تر توفي سجين شاب بسجن ليمان المنيا، الثالثاء، بسكتة قلبية مفاجئة خالل فترة قضائه عقوبته في قضية

 ٢٧تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، مساعد وزير الداخلية ألمن المنيا إخطارا من مأمور ليمان المنيا بوفاة )عيد ك. خ( 

 سنة.

 

 األهرام()بوابة  يوًما 05حبس مؤسس خلية "داعش كرداسة" وشقيقه 

قررت نيابة حوادث شمال الجيزة، برئاسة المستشار حسين عامر، مدير النيابة، حبس زعيم ومؤسس خلية داعش كرداسة، 

يوًما علي ذمة التحقيقات، التهامهما بتبنى فكر داعش اإلرهابي، والتخطيط لتنفيذ أعمال عدائية ضد  ٠١وشقيقه األصغر، 

 موسسات الدولة.

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1585271.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1585271.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/9/19/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/3419614
http://www.youm7.com/story/2017/9/19/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/3419614
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1193819
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1193819
http://gate.ahram.org.eg/News/1585429.aspx
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 )بوابة األهرام( مة نجل خيرت الشاطر في "التخابر مع حماس" لالستئنافإحالة إعادة محاك

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي إحالة إعادة إجراءات محاكمة "الحسن" نجل خيرت الشاطر نائب 

اإلخوان في الحكم الصادر ضده غيابًيا باإلعدام في قضية التخابر مع حماس، لمحكمة االستئناف لنظر المرشد العام لجماعة 

 الدعوى أمام الدائرة المختصة.

 

 )بوابة األهرام( تأييد حبس عكاشة في اتهامه بتزوير شهادة دكتوراه

 نح مستأنف مدينة نصر، حكم حبس توفيق عكاشة، سنة مع الشغل والنفاذ بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه .أيدت محكمة ج
وكشفت التحقيقات، أن عكاشة اشترى وزور شهادة دكتوراه منسوبة لجامعة أمريكية غير معتمدة، والوجود لها في مصر، وأكدت 

 توفيق عكاشة وتزويره شهادة الدكتوراه.خطابات المجلس األعلى للجامعات، ومذكرة المباحث كذب 
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 لمحور السادسا

 تطورات المشهد العسكري

 

 )بوابة األهرام( وزير الدفاع: توفير كافة اإلمكانات لبناء قوات قوية لحماية الوطن والدفاع عن مقدساته

صدقي صبحي، أن القوات المسلحة ال تألو جهًدا في توفير كافة اإلمكانات لبناء قوات عصرية قوية وقادرة على  وزير الدفاعأكد 

يوم الثالثاء، ة تدريس كلية الضباط االحتياط، وأشار وزير الدفاع خالل لقائه بطلبة وهيئ .حماية الوطن والدفاع عن مقدساته

تحديات ومخاطر على كافة األصعدة، وما يقتضيه ذلك من تطوير وتحديث للمنظومات التدريبية إلى ما تشهده منطقتنا من 

والقتالية، وبناء القواعد العسكرية المجهزة، وفًقا ألحدث النظم العالمية، لتظل القوات المسلحة بكل أفرعها وتخصصاتها درًعا 

 قوًيا تحمي الوطن وحصًنا منيًعا لشعبه العظيم.

 

 )اليوم السابع( 0203اع يصدق على قبول دفعة جديدة من المجندين دفعة يناير وزير الدف

ا ، التى سيتم استقباله0203صدقى صبحى، على اإلعالن عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير  وزير الدفاعصدق 

 .0202 - 6- 02اعتبارا من 

 

 )اليوم السابع( "العصار" يستقبل سفير بيالروسيا لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

محمد سعيد العصار، وزير الدولة لإلنتاج الحربى، سيرجى راتشكوف سفير بيالروسيا بالقاهرة، وذلك بمقر ديوان لواء استقبل ال

 عام الوزارة بالقاهرة، إذ تم بحث بعض موضوعات التعاون المشترك المقترحة وفرص التصنيع المشتركة بين البلدين.

http://gate.ahram.org.eg/News/1585286.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1585286.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/9/19/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9/3419995
http://www.youm7.com/story/2017/9/19/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9/3419995
http://www.youm7.com/story/2017/9/19/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%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%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%8A%D9%86/3419668
http://www.youm7.com/story/2017/9/19/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%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%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%8A%D9%86/3419668

