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 األولالمحور 

 المصرية الخارجيةتطورات السياسة 

 )األهرام( شكرى يبحث مع كيرى القضايا اإلقليمية

تلقي سامح شكري وزير الخارجية اتصاال أمس من وزير الخارجية األمريكية جون كيري تناول األوضاع اإلقليمية والجهود المبذولة 

كيري حرص  بأن-ة الرسمي باسم وزارة الخارجي المتحدثوصرح  .لدعم الحلول السياسية لألزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن

التشاور مع شكري بشأن األزمة في ليبيا علي وجه الخصوص والجهود الدولية واإلقليمية المبذولة لدعم تنفيذ  علىخالل االتصال 

 .التوافق المطلوب إلىالتوصل  علىاتفاق الصخيرات ومساعدة األطراف الليبية 

 

 )األهرام( تراجع موقفها من التعامل مع المنظمةومصر جسيم تجاوز شكرى: تصريحات أمين"التعاون اإلسالمى"

أدان سامح شكرى وزير الخارجية، التصريحات الصادرة عن أياد مدني أمين عام منظمة التعاون اإلسالمى، واعتبرها تجاوزًا جسيمًا 

وأكد شكرى أن تلك التصريحات ال تتسق مع مسئوليات ومهام منصب األمين  السياسية.فى حق دولة مؤسسه للمنظمة وقيادتها 

 يدعو مصر لمراجعة موقفها إزاء التعامل مع سكرتارية المنظمة وأمينها العام. الذيالعام للمنظمة، وهو األمر 

 

 )بوابة األخبار( النواب": مصر تقدمت باحتجاج رسمي ضد إياد مدني“لـ سامح شكري 

 بعد تصريحات أياد مدني أمين عام منظمة التعاون اإلسالمي  ، بالجلسة العامةلنواب البرلمانعلى البيانات العاجلة سامح شكري  رد

تصريحات أمينها العام إياد مدني، تجاه القيادة اإلسالمي، احتجاجا على  لمنظمة التعاونإن مصر تقدمت بمذكرة رسمية حيث قال 

 مصر.وعبارات غير مقبولة تجاه دولة بحجم  أنها تعبيراتمصر، مؤكدا على  السياسية في

 

 رام()بوابة األه "الخارجية" تصف أسلوب إشارة "مدني" إلى "السيسي" بالمؤسف وتكلف مندوبها بتقديم احتجاج

المؤسف" والذي أشار به أمين عام منظمة “بـ رصدت األسلوب الذي وصفته  مصر،صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن 

تم تكليف مندوب مصر لدي منظمة التعاون ، خالل افتتاح مؤتمر اإليسيسكو في تونس، وقد السيسيالتعاون اإلسالمي إلي 

 موقف أمينها العام. علىاإلسالمي بتقديم احتجاج 

 

 هرام()بوابة األ الخارجية: تكليف سفارات وقنصليات مصر بالخارج بالترويج للمؤتمر الوطني للشباب ونتائجه

، اضيالم يوم، السبترة تطلق حملة اعتباًرا من مساء أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزاصرح المستشار 

أكتوبر  62إلى  62لمدة يومين للترويج لنتائج المؤتمر الوطني األول للشباب الذي استضافته مدينة شرم الشيخ خالل الفترة من 

 .... انطلق".الجاري تحت شعار "أبدع

 

 )بوابة األهرام( مصر تفوز بعضوية مجلس حقوق اإلنسان باألمم المتحدة

أعلن مجلس حقوق االنسان بجنيف، فوز مصر بعضوية المجلس، مساء اليوم الجمعة، في االنتخابات التي عقدت بالجمعية 

 العامة لألمم المتحدة.

http://www.ahram.org.eg/News/192070/25/558725/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192070/25/558725/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1272976.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1272976.aspx
http://akhbarelyom.com/news/581334
http://akhbarelyom.com/news/581334
http://gate.ahram.org.eg/News/1272732.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1273024.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1272714.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1272714.aspx
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 )بوابة األهرام( رجية: ملتقى وسطاء السالم تعامل بجدية مع التحديات القارة اإلفريقيةالخا

الدولي أن ملتقي وسطاء السالم الذي استضافته مصر  منألقال السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للعالقات السياسية وا

بمناسبة اختتام أعمال الدورة للسفير رم الشيخ تعامل بجدية مع التحديات بالقارة اإلفريقية، جاء ذلك في تصريحات في ش

 .الذي استضافته مدينة شرم الشيخالسالم فى إفريقيا"  ومبعوثىملتقى وسطاء “لـ السابعة 

 

 )بوابة األهرام( مصر ُتدين الهجومين اإلرهابيين في نيجيريا

أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية الهجومين اإلرهابيين اللذين وقعا اليوم السبت في مدينة 

 آخرين. 62أشخاص وإصابة  9مايدوغوري شمالي شرق نيجيريا، وأسفرا عن سقوط نحو 

 

 )بوابة األهرام( العالقات بين مصر واالتحاد األوروبي على مائدة مستديرة بمقر السفارة األربعاء القادم

القادم بمقر السفارة، حيث تشهد استعراًضا لمجمل جوانب  ربعاءألبالقاهرة مائدة مستديرة يوم ا وروبيألتنظم سفارة االتحاد ا

 .ر ودول االتحاد والوضع بالمنطقةالعالقات بين مص

 

 )بوابة األهرام( الخارجية: إطالق "الحوثيين" صاروخا تجاه مكة تطور خطير واستخفاف ال يمكن السكوت عنه

عن إدانتها الشديدة لقيام ميليشيا الحوثيين بإطالق  ماضيأكتوبر ال 62ي بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم ف مصرأعربت 

وأضاف البيان أن هذا العمل يمثل تطورا خطيرا، وسابقة غير مقبولة، واستخفافا ال يمكن  صاروخ باليستي تجاه مكة المكرمة.

 اإلسالمية المقدسة، وبأرواح المدنيين األبرياء، وبمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم.السكوت عنه بحرمة األماكن 

 

 )الشروق( مساعد وزير الخارجية أمام النواب: نرفض الحلول العسكرية في سوريا

أكد السفير طارق القوني مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية دعم مصر للحل السياسي في سوريا، وعدم قبولها بأي حلول 

 عسكرية.

 

 )الشروق( مستعدون للتعاون مع أي رئيس يختاره اللبنانيون ببيروت:سفير مصر 

أن "مصر على استعداد للتعاون مع الرئيس الذي يختاره الشعب اللبناني عبر مؤسساته  قال السفير المصري بلبنان نزيه النجاري

ابتة تجاه لبنان قوامها تشجيع األشقاء اللبنانيين على االضطالع بمسؤولياتهم لتعزيز الحوار فيما بينهم المعنية، وسياستنا الث

 الدولة ودعم مؤسساتها الدستورية وتغليب منطق

 

 )بوابة األخبار( وزير البترول المصري يسافر الي العراق

بمقر السفارة المصرية بالمنطقة الخضراء وسط بغداد  إجتماعا مال والنفط العراقي جبار اللعيبيوزيري البترول طارق ال عقدا

رت جبحضور سفير مصر لدى العراق أحمد درويش، وكبار المسؤولين بوزارة النفط والدبلوماسيين بوزارة الخارجية العراقية، حيث 

 م سبل التعاون المشترك في مجالي النفط والغاز.مباحثات ثنائية بين الوزيرين لدع

http://gate.ahram.org.eg/News/1272816.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1272816.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1272897.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1272897.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1272341.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1272341.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1272634.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30102016&id=9d899f0c-b2ae-4a56-a05e-ade6f80a1f5b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30102016&id=9d899f0c-b2ae-4a56-a05e-ade6f80a1f5b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30102016&id=79069161-f87d-41bc-9685-726619b76c6e
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30102016&id=79069161-f87d-41bc-9685-726619b76c6e
http://akhbarelyom.com/news/581592
http://akhbarelyom.com/news/581592
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 )بوابة األهرام( سفير مصر: وزير البترول قام بزيارة لألردن لتوقيع بروتوكول تسعير الغاز الطبيعي

إلى عمان  بزيارةقام  ،المصري المعدنيةالبترول والثروة وزيرقال طارق عادل، سفير مصر في األردن، إن المهندس طارق المال، 

ين بالمزود للصناعات، وذلك في إطار التعاون المستمر والمثمر  الطبيعيالغاز  تسعير بروتوكول توقيع تفعالياللمشاركة فى 

 يم سيف.إبراهالطاقة األردني الدكتور وزيرفي مجاالت الطاقة وبناء على دعوة األردنية  كةوالممل مصر

 

 )بوابة األخبار( السفير اليابان بالقاهرة: عالقاتنا مع مصر قوية ومتميزة

أكد سفير اليابان بالقاهرة، تاكيهيرو كاجاوا، أن بالده ترتبط بعالقات قوية ومتميزة مع مصر، مؤكًدا أنها تتطلع لمزيد من 

 المشترك بينهما في كافة المجاالت.التعاون 

 

 )الشروق( سفير موسكو بمصر: الرحالت الجوية الروسية تعود قريبا

 .«ذكرى سقوط الطائرة الروسية مناسبة حزينة جًدا نحييها اليوم» قال السفير الروسي بالقاهرة، سيرجي كيربيتشينكو، إن

 «.الوقت يقترب جًدا لعودة الرحالت الجوية الروسية إلى شرم الشيخ، ونعمل على تحقيق هذا الهدف ليًلا ونهاًرا»وتابع 

 

 )الشروق( وزير السياحة الفرنسي: يجب عودة الرحالت إلى مصر قريبا

قال وزير السياحة الفرنسي ماتياس فيكل، إن السياحة تسهم في رقي الشعوب، مشددا على ضرورة التركيز على عودة السياحة 

 لدين وقيم وثقافات مشتركة.الفرنسية إلى مصر قريبا، حيث إن هناك عالقات قوية بين الب

 

 )اليوم السابع( المصرى والتركى أقارب واستثماراتنا مليار دوالر باإلسكندرية: الشعبقنصل تركيا 

خالل كلمته بالعيد الوطنى التركى اليوم األحد، أن مصر وتركيا لسيا أصدقاء  اإلسكندريةقال سردار باالنتابة، قنصل عام تركيا ب

، وما زال المستثمرون االتراك مستمرين فى تركيمواطن  211 حواليوأكد أن اإلسكندرية تضم  فقط بل أقارب فى نفس الوقت

 ويهدفون إلى زيادة االستثمارات فى الفترة المقبلة.إنتاجهم بمصر، ووصل حجم االستثمارات إلى مليار دوالر أمريكى، 

 

 )الوطن( العراق: ندعو مصر للعمل ضمن المشاريع االستراتيجية في"الموصل" بعد تحريرها

ضمن المشاريع االستراتيجية في مدينة "الموصل" بعد دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم، اليوم، مصر إلى العمل المشترك 

تحريرها من تنظيم "داعش" ورحب الرئيس، في بيان صادر عن الرئاسة العراقية، عقب اجتماعه بوزير البترول المصري طارق 

بتعزيز التعاون مع المال الذي يزور بغداد، بتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، ونقل عن المال ترحيب القاهرة 

 العراق في مجاالت الصناعة والنفط والغاز والقطاعات األخرى.

 

 )الشروق( طالبا أجنبيا ومصريا حول العالم 132لـ « ريجينى»روما تقدم منحة دولية باسم 

ـ جوليا، مسقط رأس باحث الدكتوراه اإليطالى « تريستى»ذكرت صحيفة  ـ فينيسا ـ  لذيااإليطالية، اليوم، أن مقاطعة فيرولى ـ

 لماضى، جوليو ريجينى، تشارك فى منحة دراسية دولية، تحمل اسم الباحث اإليطالى القتيل.ُقتل بمصر مطلع فبراير ا

http://gate.ahram.org.eg/News/1272677.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1272677.aspx
http://akhbarelyom.com/news/581344
http://akhbarelyom.com/news/581344
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30102016&id=a9b05d03-2498-494f-aec9-72e609d0219f
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30102016&id=a9b05d03-2498-494f-aec9-72e609d0219f
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31102016&id=cbc8cba8-e180-405c-9d68-eece3096c419
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31102016&id=cbc8cba8-e180-405c-9d68-eece3096c419
http://www.youm7.com/story/2016/10/30/%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%89-%D8%A3%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/2945700
http://www.youm7.com/story/2016/10/30/%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%89-%D8%A3%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/2945700
http://www.elwatannews.com/news/details/1546310
http://www.elwatannews.com/news/details/1546310
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30102016&id=e04bff8a-2991-4fa0-bb2e-e3e09dc9f8f0
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30102016&id=e04bff8a-2991-4fa0-bb2e-e3e09dc9f8f0
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 )مصرالعربية( موقع بريطاني: التوتر يتصاعد بين عباس والسيسي

عنوان اختاره موقع ميدل إيست آي البريطاني تعليقا على  ما يتصاعد التوتر بين عباس والسيسي"ال مصالحة مع حماس بين“

 فشل اجتماع بالدوحة جمع بين عباس ومسؤولين في حماس.

 

 )مصرالعربية( نقص السكر "سالح سياسي" مصر.واشنطن بوست: في 

نقص السكر في مصر أصبح أيضا سالحا سياسيا. ففي األسبوع الماضي، أصدرت السلطات أمرا بإلقاء القبض على أعضاء من “

وتخزينه بغية تأجيج غضب أكبر ضد حكومة  جماعة اإلخوان المسلمين المعارضة، متهمين إياهم بتكوين شبكات لشراء السكر

جاء ذلك في سياق تقرير بصحيفة واشنطن بوست األمريكية حول أزمة السكر في الدولة  السيسي، بحسب تقارير إعالمية محلية".

 العربية األكثر تعدادا سكانيا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A9/1299303-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1299303-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1299345-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA---%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1--%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%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%A9/1299345-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA---%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1--%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -المصرية:  الرئاسة

 (األهرام) يكلف مختلف األجهزة والقوات المسلحة بتعزيز جهود مساعدة المتضررين السيسي

بسرعة استكمال خطة الدولة للحماية من السيول، وإعطائها األولوية الالزمة فى برنامج الحكومة، وقيام مختلف  وجه السيسى

 .اعدة األهالى بالمناطق المتضررةأجهزة الدولة والقوات المسلحة بالعمل على تعزيز الجهود المبذولة لمس

 

 (األهرام) جنيه للمتر 211 الرئيس يوجه بخفض قيمة األرض فى منطقة الرسوة ببورسعيد إلى

استعرض السيسى أمس مع المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، النماذج التفصيلية لمجمعات الصناعات الصغيرة 

فض وجه بخوالتى سيتم إنشاؤها فى المناطق الصناعية بكل من جنوب الرسوة فى بورسعيد ومدينتى بدر والسادات. والمتوسطة

جنيه للمتر فى إطار تشجيع الدولة  211جنيه للمتر إلى  3311قيمة األرض فى منطقة الرسوة الصناعية فى بورسعيد من 

 للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

 

 (بوابة األهرام) ئيس جمهورية سنغافورة بقصر االتحاديةالسيسي يستقبل اليوم ر

وصرح السفير عالء يوسف، المتحدث  اليوم توني تان رئيس جمهورية سنغافورة، بقصر االتحادية الرئاسي. السيسييستقبل 

 المقرر أن يتحدث الرئيسان إلى وسائل اإلعالم عقب انتهاء مباحثاتهما.الرسمي بِاسم رئاسة الجمهورية، أنه من 

 

 (بوابة األهرام)": خسائر السيول كانت ستتضاعف بدون المشروعات الُمنفذة السيسي“لـ وزير الري 

وقد أكد وزير الموارد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري. والدكتور محمداجتمع السيسي، مع شريف إسماعيل رئيس الوزراء، 

المائية والري، أن المشروعات التي قامت الدولة بتنفيذها على مدى العامين الماضيين للحماية من السيول، ساهمت بشكل 

 ة عن السيول، والتي كانت ستتضاعف بدون وجود هذه المشروعات.حيوي في الحد من الخسائر الناتج

 

 -الحكومة المصرية: 

 (اليوم السابع) عميدا لمعهد الكبد لمدة عام عبد العزيزوزير الصحة يعين حسام 

بتعيين الدكتور حسام الدين عبد العزيز محمود  6132لسنة  222أصد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان قرارا وزاريا رقم 

 شمس عميدا لمعهد الكبد خلفا للدكتور محمد إسماعيل.أستاذ الباطنة بجامعة عين 

 

 -البرلمان المصري: 

 (بوابة األهرام) على: تعامل الحكومة مع السيول جريمة وخيانة عظمى عبد الرحيم

-33على، إنه يتقدم بطلب لرئيس المجلس لحضور وزير الرى، للرد على سؤال وحيد في ظل التزامن مع دعوات  عبد الرحيمقال 

 ، وما يحدث مع السوشيال ميديا، نجد الحكومة تتصرف بإهمال، بل تعد جريمة خيانة عظمى وباألخص في أزمة السيول.33

http://www.ahram.org.eg/News/192070/25/558551/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%83.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192070/25/558551/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%83.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192070/25/558570/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%AC-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192070/25/558570/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%AC-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A7%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1273562.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1273562.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1273387.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1273387.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/10/30/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85/2945898
http://www.youm7.com/story/2016/10/30/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85/2945898
http://gate.ahram.org.eg/News/1273357.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1273357.aspx
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 (األهرام) النواب يشكل لجنة تقصى حقائق فى أزمة السيول

النواب فى جلسته أمس التى خصصت لمناقشة بيانات عاجلة من النواب بشأن أزمة السيول تشكيل لجنة من نواب  مجلس قرر

ات المتضررة من السيول للقيام بزيارة ميدانية للوقوف على مدى االثار الناجمة عن السيول واالضرار التى لحقت بأهالى المحافظ

  تشكيلها.وسيتم عرض أعضاء هذه اللجنة على المجلس فور االنتهاء من  المناطق،هذه 

 

 (بوابة األهرام) "مجلس النواب يوافق نهائًيا على تعديالت قانون "أمالك الدولة الخاصة

بصفة نهائية على تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام  وافق مجلس النواب

الخاصة.ونص التعديل على أن "تتولى الهيئة العامة ، في شأن بعض األحكام المتعلقة بأمالك الدولة 3993لسنة  2القانون رقم 

 لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغالل والتصرف في األراضي التي تخصص ألغراض االستصالح واالستزراع.

 

 (بوابة األخبار) يوافق على اتفاقيات للتعاون الجمركي مع روسيا والسعودية الكويت« النوب»

اتفاقيات موقعة بين مصر وحكومات روسيا والسعودية والكويت  بشأنوافق مجلس النواب، على تقرير لجنة الخطة والموازنة 

 خالفات الجمركية.للتعاون الجمركي وتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ومكافحة الم

 

 (بوابة األخبار) يحيل مشروع قانون بإنشاء لجنة قضائية إلدارة أموال اإلرهابيين« النواب»

ظ وإدارة قرر الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء لجنة قضائية للتحف

 والتصرف في أموال الجماعات والكيانات اإلرهابية واإلرهابيين المنتمين إليها، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

 

 (بوابة األخبار) يوافق على مشاريع قوانين خاصة بالبترول« النواب»

بشكل نهائي على تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية وافق مجلس النواب، 

والتشريعية بشأن ستة مشاريع قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في تعاقدات للبحث عن البترول والغاز والزيت 

 وتنميتهم واستغاللهم في أنحاء مختلفة بالجمهورية.

 

 -مؤسسات الدينية: ال

 (بوابة األهرام) مليون جنيه إعانة لمتضرري السيول بالصعيد ورأس غارب ٤١شيخ األزهر يعتمد 

غارب.وكان شيخ األزهر مليون جنيه لضحايا السيول بمدن وقرى الصعيد ورأس  ٤١الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر، مبلغ  اعتمد

 قد وجه بحصر كل األضرار الناتجة عن السيول بكل المحافظات لتحديد المستحقين على أن يتم تعويضهم.

 

 (بوابة األخبار) وفد األزهر ألمريكا يختتم فعالياته بلقاء مفتوح مع الجالية المسلمة

اختتم وفد األزهر إلى الواليات المتحدة األمريكية فعالياته وأنشطته بندوة موسعة ولقاء مفتوح مع أعضاء الجالية المسلمة 

أن وفًدا من األزهر يزو الواليات المتحدة األمريكية وذلك إلجراء عدد من اللقاءات والفعاليات واألنشطة  يذكرميريالند.بوالية 

 يستعرض خاللها جهود األزهر في مواجهة الفكر المتطرف.

http://www.ahram.org.eg/News/192070/145/558650/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%89-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192070/145/558650/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%89-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1273438.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1273438.aspx
http://akhbarelyom.com/news/581495
http://akhbarelyom.com/news/581495
http://akhbarelyom.com/news/581482
http://akhbarelyom.com/news/581482
http://akhbarelyom.com/news/581432
http://akhbarelyom.com/news/581432
http://gate.ahram.org.eg/News/1273504.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1273504.aspx
http://akhbarelyom.com/news/581460
http://akhbarelyom.com/news/581460
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 (بوابة األخبار) "األزهر" يشارك في المؤتمر الدولي لوقاية الشباب من التطرف واإلرهاب بكندا

األجنبية في فعاليات المؤتمر الدولي لوقاية الشباب من التطرف واإلرهاب، والذي ينعقد في مقاطعة  باللغاتيشارك مرصد األزهر 

ية والعمل اإلنترنت وتطرف الشباب بين الوقا“م، تحت عنوان 6132أكتوبر إلى األول من نوفمبر  11من "كيبك" بكندا، في الفترة 

 ".والتعاُيش

 

 (اليوم السابع) قافلة السالم تعقد مؤتمًرا جماهيريًّا حول معالم الفكر الوسطي بفرنسا

فكر الوسطي" بحضور عدد اختتمت قافلة السالم إلى فرنسا فعالياتها بعقد مؤتمر جماهيري في مدينة ليون حول "معالم ال

كبير من أبناء الجالية المسلمة في فرنسا.يأتي هذا في إطار المرحلة الثالثة من قوافل السالم التي يتم إيفادها من قبل مجلس 

 .المختلفة بهدف نشر ثقافة السالم، إلى عدٍد من الدول في قارات العالم أحمد الطيب شيخ األزهرحكماء المسلمين برئاسة 

 

 -ات: تصريح

 (بوابة األهرام) الرائد فهمي: التحقيق معي بعد شكوى قدمتها ضد شقيق قيادي سابق بالداخلية

للمثول للتحقيق، إنه "ألقى القبض عليه  قال الرائد فهمي بهجت، رئيس ائتالف ضباط الشرطة، خالل وجوده بسراي نيابة امبابة

أنه منذ مدة أبلغ جهازي األمن الوطني، عن "سيد. م" صاحب  ". وأضافبتهمة عرض رشوة على موظف في األحوال المدنية بامبابة

 .اخليةشركة دار المال للصرافة، أخطر تاجر عملة يتالعب في سعر صرف الدوالر، وأنه شقيق أحد قيادات السابقة لوزارة الد

 

 (اليوم السابع) فحص ملفات المحبوسين"“لـ حافظ أبو سعدة يطالب باختيار ممثلين عن القوى الثورية 

طالب حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق اإلنسان، باختيار ممثلين عن القوى الثورية مثل زياد العليمى وإسراء عبد 

للجنة الوطنية، التى سيتم تشكيلها بإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية، لمتابعة وفحص ملفات الفتاح، ومصلحة السجون فى ا

 الشباب المحبوسين.

 

 (اليوم السابع) المصرى والتركى أقارب واستثماراتنا مليار دوالر باإلسكندرية: الشعبقنصل تركيا 

إلسكندرية، إنه تم إمضاء أول اتفاقية مكتوبة فى التاريخ بين حضارتى األناضول ونهر قال سردار باالنتابة، قنصل عام تركيا با

، وما زال تركيمواطن  211 حوالياتفاقية قادش، وأكد أن اإلسكندرية تضم  وهيالنيل فى القرن الثالث عشر قبل الميالد 

مليار دوالر أمريكى، ويهدفون إلى زيادة  المستثمرون االتراك مستمرين فى إنتاجهم بمصر، ووصل حجم االستثمارات إلى

 االستثمارات فى الفترة المقبلة.

 

 -توك شو: 

 (اليوم السابع) فى الشارع أعلى من األحزاب مرتين وربع" السيسيضياء رشوان: "شعبية 

مضيفًا: "هذا االئتالف ه ، دون طلب منالسيسيأكد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، أن ائتالف دعم مصر، يريد أن يدعم 

 شعبية السيسى، فى الشارع المصرى تفوق شعبية األحزاب السياسية.يدعم حكومة شريف إسماعيل"، مشددًا على أن 

http://akhbarelyom.com/news/581464
http://akhbarelyom.com/news/581464
http://www.youm7.com/story/2016/10/30/%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%91%D9%8B%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A/2945549
http://www.youm7.com/story/2016/10/30/%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%91%D9%8B%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A/2945549
http://gate.ahram.org.eg/News/1273252.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1273252.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/10/31/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D9%81%D8%AD%D8%B5/2944948
http://www.youm7.com/story/2016/10/31/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D9%81%D8%AD%D8%B5/2944948
http://www.youm7.com/story/2016/10/30/%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%89-%D8%A3%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/2945700
http://www.youm7.com/story/2016/10/30/%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%89-%D8%A3%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/2945700
http://www.youm7.com/story/2016/10/31/%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86/2946044
http://www.youm7.com/story/2016/10/31/%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86/2946044
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 (بوابة األهرام) من الشباب رفضوا المشاركة فى مؤتمر شرم الشيخ %31الخولي: 

على  ن، الفتا إلى أنمؤتمر شباب شرم الشيخ حتى األ طارق الخولي، إنه لم يتم تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ توصيات النائبقال 

الحكومة ترجمة تلك التوصيات على أرض الواقع خاصة ملفات الشباب المحبوسين وأيضا ورش المشاركة السياسية.وأكد أن مصر 

فى كل المحافل  %91خلق دور قوى للشباب ظهر فى مشاركة الشباب بنسبة  مرت بثورتين متتاليتين ساهمتا بشكل كبير فى

 فقط من الشباب هم الذين رفضوا المشاركة خاصة فى مؤتمر شرم الشيخ. %31السياسية، مشددا على أن 

 

 (اليوم السابع) عمرو أديب": الرئيس يرفض وجود حزب سياسى له ألن المطبالتية كتير“لـ أسامة شرشر 

قال أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، إن السيسى، يرفض بشكل قاطع وجود حزب سياسى له، مضيفًا: "ألن المطبالتيه كتير 

: "أحزاب مستقبل وطن ". قائاًلسنة مفيش أى كوادر حزبيه 21والمنافقين كتير أوى، والتجربة الحزبيه فشلت فى مصر، ألنه بعد 

 وائتالف دعم مصر، جمعية خيرية، ونحتاج إلى رؤية حزبيه جديدة".

 

 (اليوم السابع) خالل عام أو عامين للسيسيعمرو أديب": سيكون هناك حزبًا “لـ أشرف رشاد 

وقال .لسيسي لمساعدته فى تطبيق برنامجه االنتخابىلقال أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن إنه ال بد أن يكون هناك حزب 

، لكن فى للسيسيوأكد أنه ليس من المفيد اآلن للشارع وجود حزب .للسيسيإنه فى خالل عام أو عامين سيكون هناك حزبًا 

 .حزب، وهو ما سيكون فى الفترة المقبلة للسيسيالنهاية البد أن يكون 

 

 (الشروق) «العادلي»أصدقائي وكنت مبسوط من أداء « مبارك»فاروق حسني: رموز نظام 

قال فاروق حسني، وزير الثقافة األسبق، إنه ال يزال يتواصل مع بعض وزراء ورموز نظام الرئيس األسبق محمد حسني مبارك، 

كنت »عن إعجابه بحبيب العادلي، وزير الداخلية األسبق، قائًلا:  وأعرب«. أحبهم واحترمهم جميًعاهم أصدقائي، وأنا »مضيًفا: 

 باحترام الجميع، وحظيمبسوط من أدائه؛ ألنه أحكم السيطرة األمنية على الدولة، 

 

 (الشروق) ليس كذبة« ثالجته»مكرم محمد أحمد: حديث الرئيس عن 

علق مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين األسبق، على تصريحات األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، إياد مدني، والتي سخر 

عن إن ثالجته ظلت فارغة لمدة  السيسيوقال إن حديث .ثالجته التي كان ال يوجد بها سوى المياهفيها من تصريح السيسي عن 

تخرج في بداية الخمسينيات كمالزم أول، وكان أقصى  السيسيعشر سنوات من كل شيء ما عدا الماء، هو أمر حقيقي، مؤكًدا أن 

 جنيًها. 12راتب له ال يتعدى 

 

 (الشروق) زب الناس كلها هتروحلهعمل ح« السيسي»عمرو أديب: لو 

محتاج ينفع يبقى عنده حزب وال أل؟، وهل هو  السيسيهل »وجه اإلعالمي عمرو أديب، تساؤًلا للجمهور المشاهد لحلقته، قائال: 

 ،السيسيبكره عمل حزب، كل الناس هتسيب كل األحزاب وتروح لحزب  السيسيانتوا عارفين طبًعا لو » وقال .«يبقى عنده حزب؟

 .«زي الحزب الوطني ومن قبله االتحاد االشتراكي وقبله االتحاد القومي وقبله حزب مصر

http://gate.ahram.org.eg/News/1273527.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1273527.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/10/31/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D9%84%D9%87/2946048
http://www.youm7.com/story/2016/10/31/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D9%84%D9%87/2946048
http://www.youm7.com/story/2016/10/31/%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85/2946027
http://www.youm7.com/story/2016/10/31/%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85/2946027
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31102016&id=252f4b3c-cb50-4612-a1fd-278e6771b0b7
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31102016&id=252f4b3c-cb50-4612-a1fd-278e6771b0b7
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31102016&id=d6816334-de04-448d-91dc-262483461d20
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31102016&id=d6816334-de04-448d-91dc-262483461d20
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31102016&id=0f51185a-f793-45cd-813a-c76786a55f1d
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31102016&id=0f51185a-f793-45cd-813a-c76786a55f1d
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 (الشروق) إبراهيم عيسى: صحة وتعليم المصريين هما األولى بالمليارات

صحة وتعليم المواطنين »وقال إن .انتقد إبراهيم عيسى، الطريقة التي تعتمد عليها الحكومة الحالية في تحديد أولويات الصرف

ال يمكن لمواطن » وأضاف .«ومن هنا ستأتي الديمقراطية التي ستجعل المجتمع قادًرا على تحديد أولوياتههما األولى بالمليارات، 

ليس لديه سكن أن يقوم بشراء فيال بالساحل الشمالي، وال يمكن أيًضا لمواطن آخر لديه مشكالت في صرف المياه يقوم بإنشاء 

 .«شبكة مياه عند جيرانه

 

 -سوشيال ميديا: 

 (مصر العربية) زة بعد منع إذاعة حلقة هشام جنينة: الدولة مرعوبةممدوح حم

عالمي معتز استنكر ممدوح حمزة، عدم إذاعة لقاء المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات مع اإل

الدمرداش على قناة المحور.وقال "هشام جنينة، الرعب من كالمه نتيجة أنه وضع يده على فساد هيئات هامة جدا، وملخص 

 الفساد هو سرقة موارد الدولة".

 

 (مصر العربية) إسراء عبد الفتاح ساخرة: منع إذاعة حلقة هشام جنينة من توصيات مؤتمر شرم الشيخ

م إذاعة لقاء المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات مع اإلعالمي استنكرت إسراء عبد الفتاح، عد

معتز الدمرداش على قناة المحور.وقالت "منعوا إذاعة لقاء هشام جنينة مع معتز الدمرداش، وبيقولوا معتز استقال قبل ما 

 يشتغل، توصيات جلسة اإلعالم، مؤتمر شرم الشباب ".

 

 (مصر العربية) سيسي يحرض أجهزته ضد هشام جنينةمنى سيف: ال

استنكرت منى سيف، عدم إذاعة لقاء المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات مع اإلعالمي معتز 

وفي نفس اللحظة طالق أجهزته على هشام جنينة واتمنع بث لقاء تليفزيوني  كدة،"يقول الدمرداش على قناة المحور.وقالت 

 معاه!".

 

 (مصر العربية) دقيقة من هشام جنينة 91حازم عبد العظيم: النظام ال يستطيع تحمل 

ركزي للمحاسبات مع اإلعالمي معتز حازم عبد العظيم، عدم إذاعة لقاء المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز الم استنكر

الدمرداش على قناة المحور.وقال "نظام طلع قرار لعزل هشام جنينة وسلط إعالمه ولجانه القذرة لتشويه سمعته وأقالوا ابنته! 

 دقيقة". 91ال يستطيع أن يتحمل 

 

 (مصر العربية) سيف عبد الفتاح بعد منع إذاعة حلقة هشام جنينة: أزهى عصور الديمقراطية

استنكر سيف عبد الفتاح، عدم إذاعة لقاء المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات مع اإلعالمي معتز 

 ".الديمقراطية!وقال "المحور تمنع إذاعة حوار هشام جنينة مع معتز الدمرداش، أزهى عصور  الدمرداش على قناة المحور.

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30102016&id=36986cf0-75e8-41dc-8ff7-450e2a9eb16d
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30102016&id=36986cf0-75e8-41dc-8ff7-450e2a9eb16d
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%A7/1299110-%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A9
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%A7/1299110-%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A9
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%A7/1299127-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A9--%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
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%A7/1299127-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A9--%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
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%A7/1299135-%D9%85%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%81--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D8%B6-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%AA%D9%87-%D8%B6%D8%AF-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9
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%A7/1299135-%D9%85%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%81--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D8%B6-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%AA%D9%87-%D8%B6%D8%AF-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9
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%A7/1299151-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85--%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-90-%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9
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%A7/1299151-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85--%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-90-%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9
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%A7/1299179-%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%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9--%D8%A3%D8%B2%D9%87%D9%89-%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
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%A7/1299179-%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%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9--%D8%A3%D8%B2%D9%87%D9%89-%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
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 المحور الثالث

 اإلقتصاديتطورات المشهد 

 

 (بوابة االخبار)مليار دوالر لموازنة الدولة خالل عام  2. 3في إدخال  نصر: ساهمنا

إلى  6132مليار دوالر إلى موازنة الدولة خالل الفترة من سبتمبر  2. 3سحر نصر وزيرة التعاون الدولي "لقد تم إدخال  قالت الدكتورة

 1. 2مليار دوالر من بينها  36. 3ضمن االتفاقيات التي وقعتها الوزارة خالل هذه الفترة والتي وصلت حتى اآلن إلى  6132أكتوبر 

 مليار دوالر منحا".

 

 (بوابة االخبار) جنيًها زيادة في سعر جرام الذهب 121أشهر ..  9خالل 

 جنيًها 121عر الجرام الواحد نحو بشكل غير مسبوق بحيث بلغت قيمة الزيادة في س ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية

قد بلغت  63وكانت قيمة الذهب عيار  ، وذلك في رصد قامت به بوابة أخبار اليوم6132أكتوبر  11اليوم  وحتىمنذ يناير الماضي، 

 أشهر فقط. 9جنيًها خالل  121بلغت جنيًها، بزيادة  211جنيًها في يناير وسجل اليوم  621

 

 (بوابة االخبار) مليار جنيه نيابة عن المالية 33.2البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 

مليار جنيه، نيابة عن وزارة  33.2، أذون خزانة بقيمة 6132أكتوبر  11يطرح البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، األحد 

ومن  يوًما 621مليار جنيه ألجل  2 يوًما، وأذون بقيمة 93مليار جنيه ألجل  2.2المالية، وتبلغ قيمة الطرح األول ألذون خزانة 

 مليار جنيه. 139.2المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري 

 

 (بوابة االهرام) : تعويم الجنيه هدف حددته الحكومة المصرية بنفسهاCNNمدير بصندوق النقد لـ

قال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي والذي يعتزم مغادرة موقعه نهاية الشهر الجاري 

إن تعويم سعر صرف الجنيه، هدف حدده المصريون أنفسهم ودعمهم الصندوق بذلك، معتبرا أن التعويم سيحل االنسداد 

 اعًيا الحكومة المصرية للتنبه في خططها إلى أهمية القطاع الخاص.الحاصل بسوق العمالت، د

 

 (اليوم السابع) بلومبرج: مصر تقترب من قرض صندوق النقد بإتمام صفقة تبادل العملة مع الصين

نشر موقع الصحيفة االقتصادية العالمية "بلومبرج"، خبرا اليوم األحد يفيد إتمام صفقة تبادل للعملة بين مصر والصين تقدر 

مصرى(، ما يجعل الحكومة المصرية قاب قوسين أو أدنى من الحصول على قرض مليار جنيه  61)ما يقارب دوالر مليار  6.2بـ 

 مليار جنيه مصرى(. 312)ما يقارب دوالر مليار  36صندوق النقد الدولى وقيمته 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/581320
http://akhbarelyom.com/news/581320
http://akhbarelyom.com/news/581144
http://akhbarelyom.com/news/581144
http://akhbarelyom.com/news/581126
http://akhbarelyom.com/news/581126
http://gate.ahram.org.eg/News/1273439.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1273439.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/10/30/%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A8%D8%A5%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84/2945693
http://www.youm7.com/story/2016/10/30/%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A8%D8%A5%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84/2945693
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 (رصد) مليار دوالر 6.2مصر تتفق على مبادلة عملة مع الصين بقيمة 

مليار دوالر، وهو ما يقربها من الحصول على قرض صندوق النقد الدولى،  6.2صر التفاق مبادلة عملة مع الصين بقيمة توصلت م

 مليار دوالر، وذلك حسبما نقلت وكالة بلومبرج، اليوم األحد، عن مسؤول في البنك المركزي المصري. 36يبلغ  الذي

 

 (رصد) السوداءجنيًها في السوق  23الـ الدوالر يكسر حاجز 

جنيًها وسط استمرار ندرة المعروض وتزايد الطلبات،  32الـ حاجز  السوداء ليكسرواصل الدوالر األميركي قفزاته بالسوق الموازية "

جمع مؤسسات وشركات حكومية الدوالر ارتفاع سعر الدوالر بالسوق السوداء إلى مستويات قياسية، بسبب  وأرجعت مصادر مطلعة

 .مليار دوالر 39.2بأسعار مرتفعة من السوق لدعم البنك المركزي واحتياطي النقد األجنبي البالغ نحو 

 

 (رصد) 6132الحكومة تستعد لبيع بنك القاهرة في النصف األول من عام 

قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أحمد كوجك، إن بالده اختارت المجموعة المالية هيرميس، أحد أكبر بنوك 

التابع للبنك البريطاني لتقديم المشورة في طرح حصة من بنك القاهرة ثالث  مصر-"االستثمار في مصر، وبنك اتش.اس.بي.سي

 أكبر بنك حكومي في مصر في البورصة.

 

 (مصريةأصوات ) من أسهم شركة تنمية سيناء للسيناوية وأهل القناة %11الحكومة تطرح 

 211 أعلنت الحكومة اليوم اإلثنين عن فتح باب االكتتاب العام في أسهم زيادة رأسمال الشركة الوطنية الستثمارات سيناء، بقيمة

وبحسب نشرة االكتتاب العام، فإن االكتتاب سيقتصر على المواطنين المصريين المقيمين في محافظات شمال  مليون جنيه

 وجنوب سيناء ومدن القناة، كما سيقتصر على األشخاص الطبيعيين ولن يضم المؤسسات.

 

 (مصريةأصوات ) لبلدينوزير البترول: استيراد نفط العراق الخام لتكريره في مصر لسد احتياجات ا

قال وزير البترول والثروة المعدنية، طارق المال، اليوم االثنين، إنه اتفق مع المسؤولين العراقيين على استيراد نفط البصرة 

ة أيام والتقى يوم السبت الماضي مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ويزور المال العراق حاليا لمدة ثالث الخام لتكريره في مصر

 حيث استعرضا سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الصناعة والنفط والغاز وتكوين شراكة عراقية مصرية.

 

 (مصريةأصوات جنيها للدوالر في نوفمبر ) 36و 33فاروس يتوقع خفض سعر الصرف إلى ما بين 

جنيها  36و 33توقع بنك استثمار فاروس خفض سعر الصرف الرسمي للجنيه خالل شهر نوفمبر المقبل إلى مستوى يتراوح بين 

عويم كامل للعملة المحلية وإنما تعويما مدارا ورجح فاروس في مذكرة بحثية اليوم األحد أال يقدم البنك المركزي على ت للدوالر

 العتبارات سياسية.

 

 

 

http://rassd.com/195548.htm
http://rassd.com/195548.htm
http://rassd.com/195545.htm
http://rassd.com/195545.htm
http://rassd.com/195530.htm
http://rassd.com/195530.htm
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69377
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69374
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69355
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 الحراك المجتمعي-3

 (الوطن) مظاهرة ألهالي رأس غارب المتضررين من السيول أمام مجلس المدينة

تجمهر المئات من أهالي رأس غارب المتضررين من السيول التي ضربت المدينة وتسببت في خسائر كبيرة فى األرواح والممتلكات، 

وطالب األهالي برحيل المحافظ ورئيس المدينة، ورفعوا الفتات تطالب برحيلهم، تعبيرا عن  في مظاهرة أمام مجلس المدينة

شخص  33جدير بالذكر أن السيول في }اس غارب أسفرت عن مصرع  حة نتيجة السيولغضبهم لما تعرضوا له من خسائر فاد

 سيارات جرفتها المياه بعيدا عن منازل أصحابها. 131آخرين، ودمار عدد كبير من المنازل، وأكثر من  11وإصابة قرابة 

 

 قضايا المجتمع-6

 

 التعليم

 (الوطن) الغردقة جراء السيولآخرين في  1مدارس برأس غارب و 2"التعليم": تضرر 

سعد اهلل مدير هيئة األبنية التعليمية في البحر األحمر، إن عدد المدارس المتضررة من السيول في  عبد الناصرقال المهندس 

نة تقيم من الوزارة وصلت اليوم، وجاري العمل إلعداد تقرير عن حجم ، أن لجعبد الناصروأضاف  مدارس 2مدينة رأس غارب بلغ 

 األضرار والعمل على إعادة رفع كفاءة المدارس من جديد.

 

 االعالم

 (الشروق) والشروق تكشف الكواليس جنينة.تمنع إذاعة حوار هشام « المحور»

دقيقة"، والتي كان مقررا أن يعود  91اعتذر عن تقديم حلقة الليلة من برنامج " علمت "الشروق" أن اإلعالمي معتز الدمرداش

 61بـ سنوات عن البرنامج، وذلك بعد حضور رئيس القناة حسن راتب إلى االستديو قبل موعد الهواء  2بها إلى القناة بعد غياب 

 ألسباب المنع. دقيقة ليطلب إلغاء عرض حوار هشام جنينة بشكل مفاجئ دون توضيح أو تفسير

 (اليوم السابع) _عنصرية" يدعو لمقاطعة القناة السعودية بعد فصلها عامال مصرياmbcهاشتاج "

رية"، عنص mbc، مدشنين هاشتاج "mbcأطلق مدونون مصريون حملة عبر موقع المدونات المصغرة "تويتر" ضد قنوات 

 فصلته القناة بحجة إهانته للعاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز. الذيتضامنا مع الماكير السينمائى سامح حنفى، 

 الصحه

 (بوابة االخبار) أهالي رأس غارب يطالبون بأمصال ضد األفاعي والزواحف التي جرفها السيل

وزارة الصحة بتوفير األمصال الخاصة بلدغات األفاعي والزواحف وذلك بعد انتشار أعدد كبيرة  غارب، مسئوليطالب أهالي رأس 

وأضاف األهالي أن السيل  من األفاعي والزواحف في المناطق المتضررة من السيول، والتي جرفتها السيول من األودية الصحراوية

 ابين والزواحف وان تلك األمصال للوقاية حيث تعد تلك الكائنات تهديًدا لألهالي وأطفالهم.جرف معه كميات كبيره من الثع

http://www.elwatannews.com/news/details/1547003
http://www.elwatannews.com/news/details/1547003
http://www.elwatannews.com/news/details/1544000
http://www.elwatannews.com/news/details/1544000
http://www.youm7.com/story/2016/10/31/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AC-mbc_%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7/2945846
http://www.youm7.com/story/2016/10/31/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AC-mbc_%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7/2945846
http://akhbarelyom.com/news/581635
http://akhbarelyom.com/news/581635
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 (الوطن) والسيول قطعت المياه على مليون ونصف مواطن العكرة.نسبة  %111"مياه الشرب": 

وحولته من النيل األزرق إلى النيل األصفر، وبذلك المياه  %111قال مسؤول بشركة المياه إن مياه السيول عكرت نهر النيل بنسبة 

ستقطع على مليون ونصف المليون نسمة المقيمين بشمال مدينة قنا ابتداء من قرية المخادمة حتى مدينة نجع حمادي بتوفير 

 .جرف السيل داخل ترعة المعنا التي تصب في النيل، وبالتالي ارتفاع نسبة العكارة في المياهاحتياجاتهم من المياه، نظرا ل

 

 السياحه

 (الشروق) سائحا ألمانيا ٤١٤مطار شرم الشيخ يستقبل 

كشف إسالم نبيل رئيس مكتب هيئة تنشيط السياحة بشرم الشيخ، عن أن مطار شرم الشيخ الدولي سوف يستقبل اليوم 

 .32:22سائحا ألمانيا والتي تصل مطار شرم الشيخ الدولي في تمام  ٤١٤االثنين رحلة شركة "جرمنيا اير لين" األلمانية، وعلى متنها 

 النقل والمواصالت

 (بوابة االخبار) رو األنفاق: توقف جزئي بالخط الثاني بسبب عطل فنيالمتحدث باسم مت

قال أحمد عبد الهادي المتحدث باسم مترو األنفاق إن عطال فنيا تسبب في توقف جزئي لحركة المترو بالخط الثاني بين محطتي 

إنه تم تشغيل الخط من شبرا الخيمة حتى ضواحي الجيزة -في تصريح له -وقال عبد الهادي  نيبساقية مكي والمنيب باتجاه الم

 المعطل.كالمعتاد ومن ضواحي الجيزة حتى المنيب خط مفرد اتجاه واحد وجارى سحب القطار 

 

 (بوابة االخبار) األحمر" البحر-سوهاجالقاهرة" و" –استمرار إغالق طريقي "الزعفرانة

القاهرة" بسبب السيول الشديدة التى تعرض لها الطريق، مما أدى إلى تكدس مئات السيارات  –استمر إغالق طريق "الزعفرانة 

سوهاج"، الذى يربط محافظة  –ألحمر على جانبى الطريق، فى انتظار إعادة فتحه مرة أخرى، واستمر كذلك إغالق طريق "البحر ا

 البحر األحمر بمحافظات الصعيد، منذ إغالقه أمس بسبب السيول.

 

 قباطاأل

 (بوابة االخبار) قداس بكاتدرائية السمائيين إلحياء ذكرى حادث الطائرة الروسية بشرم الشيخ

لحضور قداس بكاتدرائية  ات المقيمين في شرم الشيخسيناء بدعوة األسر الروسية وكافة الجنسيبدأت محافظة جنوب 

الروسي ووفد من  ومن المقرر أن يحضر السفير أكتوبر 13اإلثنين  زلي لضحايا حادث الطائرة الروسيةالسمائيين ألحياء ذكرى األ

 .سائحا روسيا 662راح ضحيته  والتي بمناسبة مرور عام على حادث الطائرة الروسية في شرم الشيخ السفارة الروسية

 

 أخرى

 (بوابة االخبار) استمرار انقطاع الكهرباء والمياه في رأس غارب

مأساوًيا بسبب السيول، حيث يعيش أهالي المنطقة في عزلة بسبب انقطاع تشهد مدينة رأس غارب في البحر األحمر، وضًعا 

واشتكى عدد من أهالي رأس غارب، لـ"بوابة أخبار اليوم" من عجز المسؤولين عن إعادة تشغيل الطرق  المياه والتيار الكهربائي

 .حتى يتمكنوا من الخروج من منازلهم، بجانب انهيار العديد من المنازل وسقوط ضحايا

http://www.elwatannews.com/news/details/1542749
http://www.elwatannews.com/news/details/1542749
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31102016&id=d676d05d-5fc6-4822-b08b-dc83fc9f8184
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31102016&id=d676d05d-5fc6-4822-b08b-dc83fc9f8184
http://akhbarelyom.com/news/581137
http://akhbarelyom.com/news/581137
http://akhbarelyom.com/news/580339
http://akhbarelyom.com/news/580339
http://akhbarelyom.com/news/581451
http://akhbarelyom.com/news/581451
http://akhbarelyom.com/news/581017
http://akhbarelyom.com/news/581017


 

 

6132أكتوبر  13  مرصد اإلعالم المصري       14   

 

 (الوطن) فدانا ومزارع نخيل في الوادي الجديد 11السيول تدمر 

قال المهندس صابر صقر مدير اإلدارة الزراعية بقرى غرب الموهوب بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، اليوم، إن السيول 

فداًنا مزروعة بالبرسيم الحجازي ومزرعة لألغنام وأبراج حمام  11ظة على مدى اليومين الماضيين دمرت التي ضربت المحاف

 ومشاتل لفسائل النخيل لثالث شركات استثمارية تعمل في مجال زراعة األراضي واإلنتاج الحيواني والداجني.

 

 (الوطن) شخص يحاول إشعال النيران في نفسه أمام مديرية أمن اإلسكندرية

أبلغت الخدمات األمنية المعينة لتأمين ديوان مديرية أمن اإلسكندرية، من الخارج، بتوقف السيارة رقم "ق أ و  مصر"، مالكى 

المديرية وقيام قائدها بمحاولة سكب مادة  مايو، أمام األسوار الخارجية لمبنى 32القاهرة، ميكروباص صغير الحجم، بطريق 

 بتروليه على مالبسه مهددًا بإشعال النيران بنفسه.

 

 (الوطن) أمتار في البحيرة 31مصرع عاملين داخل حفرة عمقها 

أمتار بها مياه، أثناء تنقيبهما عن  31انهيار أتربة عليهما داخل حفرة عمقها لقي عامالن من البحيرة واإلسكندرية، مصرعهما إثر 

 آثار، بمنزل أحدهما بإحدى قرى مركز أبو حمص في البحيرة.

 

 (الوطن) منطقة بسبب أعمال الصيانة الطارئة بخطوط الكهرباء في اإلسكندرية 32انقطاع المياه عن 

كان بناء  السبتساعات منذ صباح ا 2قالت شركة مياه الشرب باإلسكندرية، إن انقطاع المياه بمناطق غرب وجنوب المدينة، لمدة 

 كيلوفولت. 22على خطاب من الشركة المصرية لنقل الكهرباء والتي ستقوم بأعمال الصيانة الطارئة لخطوط الكهرباء جهد 

 

 (الوطن) المياه عن بني سويف بسبب وصول عكارة السيول المحافظة انقطاع

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، وصول عكارة السيول إلى مجرى نهر النيل إلى محافظة بني سويف، وبدء 

 عمل بعد غلق مأخذ المياه لحين مرور العكارة.توفق محطات المياه عن ال

 

 (اليوم السابع) وفاة الحالة السابعة بالصعق الكهربائى نتيجة سقوط األمطار بأسيوط

 لخميسلقيت ربة منزل فى العقد الخامس من العمر مصرعها صعًقا بالكهرباء، إثر إصابتها بسقوط سلك كهربائى عليها، يوم ا

الماضى، بقرية المعصرة التابعة لمركز الفتح بأسيوط ليصبح عدد المتوفين بسبب الصعق الكهربائى الناتج عن سقوط األمطار 

 حاالت وفاة بقرى ومراكز المحافظة المختلفة. 2على محافظة أسيوط الخميس الماضى 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1545635
http://www.elwatannews.com/news/details/1545635
http://www.elwatannews.com/news/details/1545395
http://www.elwatannews.com/news/details/1545395
http://www.elwatannews.com/news/details/1545353
http://www.elwatannews.com/news/details/1545353
http://www.elwatannews.com/news/details/1542134
http://www.elwatannews.com/news/details/1542134
http://www.elwatannews.com/news/details/1541957
http://www.elwatannews.com/news/details/1541957
http://www.youm7.com/story/2016/10/30/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7/2945754
http://www.youm7.com/story/2016/10/30/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7/2945754
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األخبار األمنية: 

 (بوابة األهرام) إخالء سبيل الرائد فهمي بهجت في اتهامه بعرض رشوة على موظف عام

قررت نيابة قسم امبابة، إخالء سبيل الرائد فهمي بهجت رئيس ائتالف ضباط الشرطة، بضمان محل إقامته، وذلك في اتهامه 

 رية بينات شخصية خاصة، وعرض رشوة على موظف عام.باختراق س

 

بة بوا) ضبط شاب أثناء قيامه بتصوير مقر نيابة السيدة زينب باستخدام كاميرا مثبتة داخل قلم تجسس

 (األهرام

تمكنت األجهزة األمنية بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، من القبض على شاب مصرى أثناء قيامه بتصوير مقر نيابة السيدة زينب، 

 باستخدام كاميرا مثبتة داخل قلم تجسس.

 

 (األخباربوابة ) هروب متهمة باالتجار بالمخدرات من قسم إمبابة

ق وتم تشكيل فريق تحقي زيارة،تمكنت متهمة باالتجار بالمخدرات من الهرب والمحبوسة على ذمة إحدى قضايا بقسم إمبابة أثناء 

من نيابة إمبابة وتبين من التحقيقات أن المتهمة نجحت في الهرب من داخل القسم أثناء الزيارة بعد أن غافلت الحرس، وقررت 

 ة وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.النيابة ضبط المتهم

 

 (اليوم السابع) االشتباه فى جسم غريب أسفل نفق الزهراء بمحافظة أسيوط

قوات الحماية المدنية والمفرقعات فى جسم غريب تم العثور عليه أسفل نفق الزهراء بمدينة أسيوط، وبالفحص تبين  اشتبهت

 البالغ.سلبية 

 

 -محاكم ونيابات: 

 (األهرام بوابة) "إرهاب المنصورة" تبرئ المتهمين بالتظاهر في "جمعة األرض"

شباب، وجهت إليهم ُتهمة التظاهر في جمعة  1أصدرت محكمة جنح مستأنف أمن البالد، بالمنصورة، دائرة اإلرهاب، حكمها ببراءة 

 األرض بالمنصورة.

 

 (بوابة األهرام) القضاء اإلدارى يرفض دعوى إلزام الداخلية بإلغاء عودة األمناء المفصولين

قضت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة القضاء االدارى، بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من حمدى الفخرانى، والتى تطالب 

 يناير، النتفاء القرار اإلدارى. ٥٢عد ثورة بإلزام وزير الداخلية بإلغاء قرار عودة أمناء الشرطة المفصولين للعمل ب

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1273479.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1273479.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1273389.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1273389.aspx
http://akhbarelyom.com/news/581220
http://www.youm7.com/story/2016/10/30/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%89-%D8%AC%D8%B3%D9%85-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D9%81%D9%84-%D9%86%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7/2945995
http://www.youm7.com/story/2016/10/30/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%89-%D8%AC%D8%B3%D9%85-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D9%81%D9%84-%D9%86%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7/2945995
http://gate.ahram.org.eg/News/1273471.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1273325.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1273325.aspx
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 (بوابة األخبار) بالسويس« حريق النصر»آخرين في  26لـ متهما والسجن سنة  36براءة 

بقضية حريق النصر للبترول من تهمة اإلهمال الجسيم والتقصير، كما برأت المحكمة  2أيدت محكمة جنح مستأنف السويس براءة 

متهما آخرين، وذلك بعد مرور أكثر  62كما قضت بالسجن عام مع إيقاف التنفيذ على بالقضية.آخرين بينهم قيادات عمالية  2

 .سنوات على وقائع القضية 2من 

 

 (بوابة األخبار) آالف جنيه التهامه بالمشاركة بمسيرة بالجيزة 31ءة المتهم من حبسه عام وغرامة برا

، ببراءة المتهم باالشتراك في مسيرة بمنطقة أوسيم أبريل مستأنف إرهاب، المنعقدة بمحكمة الجيزة اإلبتدائية 62قضت الدائرة 

آالف جنيه وكفالة ألف جنيه، فقضت المحكمة في حكمها بقبول  31الماضي.تقدم المتهم بمعارضة على حكم حبسه سنة وغرامة 

 المعارضة وإلغاء الحكم السابق وبراءته.

 

 -اعتقاالت: 

 (بوابة األهرام) حادث التفجير بجسر السويس "الداخلية" تعلن ضبط مرتكبى

أعلن مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، عن تمكن أجهزة األمن من تحديد وضبط مرتكبى حادث انفجار إحدى العبوات بشارع 

كان يستهدف أحد األقوال األمنية وفشل فى ذلك بينما أودى بحياة أحد المواطنين وإصابة  والذيجسر السويس بالقاهرة، 

 .سنة( 62إسالم محمد محمد عابدين )من هؤالء كان على رأسهم  2آخر.وفى غضون ساعات قليلة من وقوع الحادث تم ضبط 

 

 (اليوم السابع) متهمين جدد فى محاولة اغتيال النائب العام المساعد 2القبض على 

عبد متهمين جدد في خلية "حسم" المتهمين بمحاولة النائب العام المساعد المستشار زكريا  2ألقت األجهزة األمنية القبض على 

 .يوما على ذمة التحقيقات 32بسهم عثمان، وأحالتهم إلى نيابة أمن الدولة العليا التي قررت ح العزيز
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 المحور السادس

 تطورات المشهد العسكري

 

 )بوابة األخبار( وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل درع األمة وحصنها المنيع

صدقي صبحي بعناصر الدعم من هيئة اإلمداد والتموين والهيئة الهندسية للقوات المسلحة المكلفة بتقديم وزير الدفاع التقى 

وأكد القائد العام أن السيول المعاونة الالزمة لرفع اآلثار الناجمة عن السيول، ووجه بتقديم الرعاية الكاملة للمتضررين من آثار 

منيع، مشيرًا إلى أن دور القوات المسلحة ال يتوقف عند الدفاع عن الوطن بل يمتد القوات المسلحة ستظل درع األمة وحصنها ال

 ليشمل المشاركة في دعم مقومات التنمية الشاملة للدولة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في كافة ربوع مصر.

 

 )األهرام( القوات المسلحة من 2و مسلحين 2المتحدث العسكرى: مقتل 

كشف العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، عن استكمال مراحل العملية الشاملة )حق الشهيد( بجهود 

من  2مسلحين و 2وأعلن عن مقتل  شرطة المدنية بالعريش ورفح والشيخ زويد.القوات المسلحة مدعومة بعناصر من ال

 مقاتلين القوات المسلحة.

 

 )بوابة االخبار( «رأس غارب»: السيسي تابع أعمال رفع آثار السيول في الوزيركامل 

قال اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن السيسي، أبلغه هاتفيا بضرورة اإلسراع في أعمال رفع 

 وإصالح ما خربته السيول في مدينة رأس غارب، ووجه بضرورة تعويض المضارين منها.

 

 )اليوم السابع( ألف كرتونة غذائية على المتضررين من السيول 311القوات المسلحة توزع 

تكليفا بتقديم الدعم الالزم لرفع اآلثار الناجمة عن السيول وتقديم الرعاية الكاملة للمتضررين  صبحيصدقى  وزير الدفاعأصدر 

بمدينة رأس غارب، حيث تم دفع مجموعات من المعدات الهندسية باإلضافة إلى المعدات التي تعمل في فتح الطرق وإزالة 

ألف عبوة تعيين  11111تونة من المواد الغذائية للمتضررين، وكر 311111االنقاض بمنطقة رأس غارب وأمر وزير الدفاع، بتوزيع 

 الالزمة.قتال وفتح عدد من خطوط انتاج الخبز ودفع القوافل الطبية لتقديم الخدمة العالجية 

 

 )اليوم السابع( المتحدث العسكرى ينشر صورا جديدة لجهود القوات المسلحة فى رفع آثار السيول

للقوات المسلحة، صورا جديد تعزز جهود القوات المسلحة فى معاونة أجهزة الدولة  نشر العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى

 لرفع اآلثار الناجمة عن السيول وتقديم الدعم للمتضررين، فى مناطق البحر األحمر والصعيد وجنوب سيناء.
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