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 األولالمحور 

 تطورات السياسة الخارجية

 (71)عربي ر لليونسكو يتصدر الجولة الثانيةمرشح قط

حافظ المرشح القطري لمنصب المدير العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( حمد الكواري على المرتبة 

وفي االنتخابات التي أجريت الثالثاء  .المصريةاألولى في الدورة الثانية من انتخابات المنظمة، متقدما على منافستيه الفرنسية و

صوتا، فيما حصلت المرشحة الفرنسية أودريه أزوالي على  85صوتا من أصل  71حصل المرشح القطري على المركز األول بواقع 

 صوتا. 17صوتا، والمرشحة المصرية مشيرة خطاب على  11

 

 )مصرالعربية( يونسكوبعد تقدم مرشح قطر .. تعرف على قواعد الفوز برئاسة ال

اليونسكو، تدور تساؤالت بعد تقدم مرشح قطر حمد بن عبد العزيز الكواري في الجولتين األولى والثانية في انتخابات رئاسة 

القواعد الرسمية لالنتخابات  حول القواعد التي تحدد الفائز بمنصب مدير عام منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم الثقافة.

ا(،  صوت 11إذا لم يحقق مرشح األغلبية المطلوبة)   ،7112أكتوبر  9الجولة األولى اإلثنين  :منذ بدايتها تتلخص في النقاط التالية

إذا لم يحقق أي مرشح األغلبية المطلوبة للفوز تحدث الخطوة ،   7112أكتوبر  11الثالثاء  -الجولة الثانية، 7تحدث الخطوة رقم 

الخميس  17الجولة الرابعة ، 4، وإذا لم يحقق مرشح األغلبية تحدث الخطوة رقم 7112أكتوبر  11األربعاء  -الجولة الثالثة،  1رقم 

أكتوبر  11تقام الجولة الخامسة  والنهائية الجمعة   ،8إذا لم يحقق المرشح األغلبية المطلوبة تحدث الخطوة رقم  7112أكتوبر  17

 لكنها تقتصر على أكثر  مرشحْين حصوال على األصوات في الجولة الرابعة، على أن يتم انتخاب الفائز بينهما. 7112

 

 (71)عربي دول أفريقيا وزير مصري: مرشحتا لليونسكو لم تصوت لها أغلب

كشفت خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، أن غالبية الدول 

وأوضح الوزير أن "دعم الدولة  للسفيرة مشيرة خطاب. األفريقية لم تقف بجوار مصر في انتخابات اليونسكو، ولم تعِط أصواتها

الفرنسية للمرشحة أودريه أزوالي، رغم أنها لم تكن وزيرة في الحكومة الفرنسية، أصاب عددا من الدول باالستياء، لذلك ال يوجد 

  باالنتخابات". إجماع عليها في المنافسة، وهذا يضر بالمرشحة المصرية السفيرة مشيرة خطاب نظرا لتفتيت األصوات

 

 )بوابة األخبار( الخارجية: تحركات مكثفة لدعم مشيرة خطاب في الجولة الثالثة النتخابات اليونسكو

نتائج الجولة الثانية النتخابات المجلس التنفيذي لليونسكو الختيار المدير العام  صرح الرسمي باسم وزارة الخارجية بأنه في ضوء

وأضاف  أكتوبر. 11الجديد، فإن المرشحة المصرية السفيرة مشيرة خطاب سوف تخوض الجولة الثالثة المقرر عقدها غدًا األربعاء 

خيرة على اجراء مشاورات مع وزراء خارجية عدد كبير من ساعة األ 74المتحدث، أن وزير الخارجية سامح شكري عكف على مدار الـ 

 مين الدعم المطلوب لمشيرة خطابالدول أعضاء المجلس التنفيذي لليونسكو، لتأ

http://arabi21.com/story/1040380/%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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%A9/1460947-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%82%D8%B7%D8%B1---%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
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%A9/1460947-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%82%D8%B7%D8%B1---%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
http://arabi21.com/story/1040478/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%AA%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2546885/1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2546885/1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9.html
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 )الشروق( مشيرة خطاب: إحراز صوت واحد في الجولة الثانية ليس بقليل

علقت السفيرة مشيرة خطاب، مرشحة مصر لمنصب المدير العام لليونسكو، على حصولها على صوت واحد في الجولة الثانية من 

ز صوت واحد صوًتا في الجولة األولى، قائلة إن إحرا 11صوًتا بعد أن حصلت على  17انتخابات رئاسة اليونسكو، ليصبح رصيدها 

، المذاع عبر فضائية «هنا العاصمة»، خالل مداخلة هاتفية ببرنامج «خطاب»وأضافت  إضافي في الجولة الثانية ليس بقليل.

، مع اإلعالمية لميس الحديدي، أمس الثالثاء، أن المنافسة قوية، وهناك تنافس شديد من قبل الدول القوية، «سي بي سي»

 «.حصول على هذا المنصب، وربما ال تكون كبيرة لكنها تمتلك أدوات قويةهناك دول تنافس لل»متابعة: 

 

 )الشروق( مصداقية اليونسكو أصبحت في موقف حرج«: الخارجية»

أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن هناك تفسيرات كثيرة لحصول المرشح القطري على هذا قال المستشار أحمد 

صوًتا، مستطرًدا:  71الكم من األصوات، حتى إنه حصل على صوت واحد زيادة في الجولة الثانية التي تمت اليوم، ليحقق بذلك 

المشروعة وغير المشروعة، ولكن مصداقية المنظمة أصبحت في موقف  نحن أمام منافسة سياسية ُيمارس فيها كل سبل الفوز»

 «.حرج، حيث إن قيادة منظمة اليونسكو ال بد أن تكون جديرة باالحترام من المجتمع الدولي

 

 )المصري اليوم( حقوقي مصري يهاجم مشيرة خطاب بصحيفة أمريكية.. وأسامة كمال يرد

، في مقدمته لحلقة الثالثاء، على مقال «dmc»، المذاع على قناة «dmcمساء »علق اإلعالمي أسامة كمال، مقدم برنامج 

، يهاجم فيه مرشحة مصر «مرشحة مصر لليونسكو غير مؤهلة»المعنون « الواشنطن بوست»للمحامي جمال عيد، بصحيفة 

لن أعلق على المقال وسأترك المصريين ليعلقوا في كل مكان على هذه الكراهية الشديدة ألي شئ في »قائال: ، «اليونيسكو»لـ

 «.صالح مصر

 

 )اليوم السابع( انسحاب مرشح أذربيجان قبل بدء التصويت فى الجولة الثانية بانتخابات اليونسكو

 ة من انتخاباتأعلن رئيس المجلس التنفيذى لليونسكو مايكل واربز، أن مرشح أذربيجان قد انسحاب قبيل بدء الجولة الثاني

مرشحين فقط هم مشيرة خطاب  6وأصبح بذلك السباق منحصرا بين  المنظمة األممية، اليوم الثالثاء، على منصب المدير العام.

من مصر، فام سان شاو من فيتنام، حمد بن عبدالعزيز الكوارى من قطر، كيان تانج من الصين، فيرا خورى الكويه من لبنان، 

 فرنسا.أودريه أزوالى من 

 (12)عربي السودان يلوح مجددا بالتحكيم الدولي لحل قضية حاليب مع مصر

الثنائية مع قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، إن "قضية مثلث حاليب ستظل قضية مفتاحية النطالق العالقات 

وصرح غندور، الثالثاء، بأن جهات كثيرة في مصر ال  مصر"، مضيفا أنه "ال بد من حل القضية إما بالحوار وإما بالتحكيم الدولي".

 تريد لهذه العالقة أن تنطلق، وربما أيضا جهات داخل السودان، وجهات خارجية ال تريد لهذه العالقة أن تنطلق.

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11102017&id=c8a0abc4-6e5d-4f95-befd-7852663088e2
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11102017&id=c8a0abc4-6e5d-4f95-befd-7852663088e2
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10102017&id=e09bee5c-aa5f-4aef-8bca-318fa9e89a82
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10102017&id=e09bee5c-aa5f-4aef-8bca-318fa9e89a82
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1203344
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1203344
http://www.youm7.com/story/2017/10/10/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/3450772
http://www.youm7.com/story/2017/10/10/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/3450772
http://arabi21.com/story/1040405/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%AD-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 )العربي الجديد( هاء العالقات العسكرية مع بيونغ يانغواشنطن تطالب القاهرة بإن

بدأت المواجهة بين الواليات المتحدة وكوريا الشمالية تنعكس على مصر، مع إعالن مصادر دبلوماسية أميركية في القاهرة، أن 

ن العسكريين، وكل ما يرتبط بهما من أنشطة سواء في القاهرة أو "اإلدارة األميركية طالبت مصر بضرورة إغالق مكاتب الملحقي

في هذا السياق، أوضحت المصادر أن "هناك شكاوى داخل األجهزة األميركية المعنية  العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ".

"، مشّددة على أن "هذا األسلوب بمتابعة هذا الشأن من تلكؤ الجانب المصري في إنهاء العالقات العسكرية مع كوريا الشمالية

 . يغضب أجهزة االستخبارات األميركية

 

 )بوابة األخبار( وفد إسرائيلي يصل القاهرة على متن طائرة خاصة

وصل مطار القاهرة الدولي، وفدًا إسرائيليًا قادمة من تل أبيب على متن طائرة خاصة، في زيارة للبالد تستغرق عده ساعات للقاء 

طائرة خاصة، وتم انهاء اجراءات  صرحت مصادر امنية بالمطار، بأن الوفد وصل الي القاهرة علي  .عددا من المسئولين في القاهرة

 بالمطار ، والمخصصة للطائرات الخاصة، للقاء عددا من المسئولين في القاهرة. 4وصولهم عبر صالة رقم 

 )اليوم السابع( "الخارجية" اإلسرائيلية: السالم مع مصر استراتيجى وملتزمون بالعالقات الثنائية

وفال روتيم أجرى اتصاال ذكرت الصفحة الرسمية للسفارة اإلسرائيلية بالقاهرة على "فيس بوك"، أن مدير عام وزارة الخارجية ي

يوم الثالثاء، بسفير مصر لدى إسرائيل حازم خيرت، أوضح له أن سفير تل أبيب لدى منظمة اليونسكو لم يصرح بما نسب هاتفيا 

وأكد أن مصر دولة رائدة فى المنطقة كما أن السالم بين  له وفى كل األحوال فإن التصريح ال يمثل موقف الحكومة اإلسرائيلية.

 .لتين استراتيجى ومحور مركزى فى السياسة الخارجية اإلسرائيلية، وأن إسرائيل ملتزمة بالمضى فى تطوير العالقات الثنائيةالدو

كان موقع "تايمز أوف إسرائيل"، نقل عن سفير إسرائيل بـ"اليونسكو" تصريحات بأن وجود مرشحين عرب لقيادة المنظمة 

 بالشىء السيىء لتل أبيب.

 

 )اليوم السابع( تقدمان بالشكر للقيادة المصرية لرعايتها جهود إنهاء االنقسامفتح وحماس ت

ساعات  11يوم الثالثاء، واستمرت لـ ن حركتى فتح وحماس فى القاهرة، الجولة األولى من جلسة الحوار الفلسطينى بيانتهت 

 .الحركتان بالشكر واالمتنان للقيادة المصرية لرعايتها جهود إنهاء االنقسام وإتمام المصالحة تقدموت متواصلة، برعاية مصرية .

 

 

 )اليوم السابع( المصالحة.. ويؤكد تمسك "حماس" بموقف إنهاء االنقسام"هنية" يشيد بدور مصر فى 

تلقى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، اتصااًل هاتفًيا قبل قليل من صالح العارورى، نائب رئيس المكتب 

وفد الحركة لحوارات القاهرة، ووضعه فى صورة مجريات اليوم األول من الحوارات التى جاءت باستضافة ورعاية مصرية ورئيس 

وعبر "هنية" بحسب بيان لـ"حماس"، عن ارتياحه لألجواء السائدة، ولما استمع إليه من معطيات، مشيدا فى الوقت  كريمة.

 إدارة الحوار.نفسه بموقف المسئولين المصريين ودورهم فى 

https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/10/10/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%BA-%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%BA-
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/10/10/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%BA-%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%BA-
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2546422/1/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2546422/1/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9.html
http://www.youm7.com/story/2017/10/10/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%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%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%89-%D9%88%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/3450754
http://www.youm7.com/story/2017/10/10/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%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%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%89-%D9%88%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/3450754
http://www.youm7.com/story/2017/10/10/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85/3451148
http://www.youm7.com/story/2017/10/10/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85/3451148
http://www.youm7.com/story/2017/10/10/%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81/3451238
http://www.youm7.com/story/2017/10/10/%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81/3451238
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 )بوابة األخبار( أهالي غزة يقيمون فعاليات شعبية دعًما لمصر

أقامت اللجنة العليا لشئون العشائر والمئات من أبناء قطاع غزة، فعاليات وتجمعات شعبية لمساندة ودعم مصر إلتمام المصالحة 

المصالحة الوطنية »كما دشنت الفصائل والعشائر الفلسطينية فعالية ومؤتمر صحفي  .تي فتح وحماسالفلسطينية بين حرك

 «.شكًرا مصر»، ودعم الجهود المصرية، رافعين شعار: «الفلسطينية

 

 )مصرالعربية( بلومبرج: هذه مصالح مصر وحماس والسلطة من المصالحة

اإلخبارية األمريكية اليوم في تقرير نشرته اليوم مسألة المصالح « بلومبرج»" هل الجميع رابحون؟" .. بهذا السؤال أثارت وكالة 

ت وتناول األطراف المشاركة في اتفاقية المصالحة الفلسطينية التي سلمت حماس بموجبها السلطة في غزة.الخاصة بكافة 

الوكالة في التقرير الذي نشرته على موقعها اإللكتروني اليوم بعنوان " السيسي يتوسط في اتفاق غزة في دفعة مصرية للتقارب" 

  الدور المصري في تحقيق المصالحة الفلسطينية.

 

 )المصري اليوم( مليون يورو 171اتفاقيات بين مصر وألمانيا بقيمة  1

اتفاقيات مع الدكتور جيرد مولر، وزير التنمية  1شهد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توقيع 

مليون يورو، في إطار انعقاد اللجنة الثانية للتعاون الثنائي بين  171االقتصادي األلماني، وبنك التعميراأللماني بقيمة والتعاون 

وجرى خالل اللقاء توقيع ثالث  البلدين؛ لدعم برنامج الحكومة االقتصادى واالجتماعى وريادة األعمال والمشروعات الصغيرة.

 ام التعليم المزدوج المصري.اتفاقيات من ضمنها مشروع دعم نظ

 

 )المصري اليوم( وزيرا المالية واالستثمار في أمريكا

 على رأس وفد رفيع« واشنطن»القاهرة: تتوجه الدكتورة سحر نصر، وزيرة االستثمار التعاون الدولي، إلى العاصمة األمريكية 

يتوجه وزير المالية عمرو الجارحي إلى العاصمة األمريكية واشنطن  والمستوى للمشاركة في االجتماعات السنوية للبنك الدولي.

 على رأس وفد رفيع المستوى لحضور االجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين.

  

 )مصرالعربية( اإلنسان في العالم يفوز بأرفع جوائز حقوق« محمد زارع»رغم منعه من السفر.. 

، مساء الثالثاء، بجائزة "مارتن إينالز" للمدافعين عن حقوق -الممنوع من السفر-صري محمد زارع، فاز الناشط الحقوقي الم

 11ووفق بيان نشره الموقع اإللكتروني للجائزة الدولية فإنه "تم اختيار محمد زارع من قبل لجنة تحكيم من  .7112اإلنسان لعام 

 دولية للفوز بالجائزة".منظمات عالمية لحقوق اإلنسان بينها منظمة العفو ال

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2546815/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2546815/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1.html
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%A9/1460919-%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AC--%D9%87%D8%B0%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1460919-%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AC--%D9%87%D8%B0%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1203281
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1203281
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1203365
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1203365
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1460960-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1--%C2%AB%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%C2%BB-%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A3%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1460960-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1--%C2%AB%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%C2%BB-%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A3%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
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 )مصرالعربية( الديلي ميل: تأهل مصر لكأس العالم.. فرحة نادرة وسط متاهة الحياة

درة في وسط الهموم التي يعانيها الناس قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية إن العاصمة المصرية القاهرة عاشت فرحة نا

وأضافت، عقب إحراز محمد صالح العب المنتخب  .عاما 75،  للمرة األولى منذ 7115عقب تأهل المنتخب لكأس العالم في روسيا 

 الهدف الثاني في الكونغو اشتعلت البالد باأللعاب النارية والفرحة العارمة التي كانت تنتظرها منذ عقود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A9/1460922-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D9%84--%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85--%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1460922-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D9%84--%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85--%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية

 

 )بوابة األهرام( مجلس النواب يوافق نهائًيا على مشروع "قانون هيئة الرقابة اإلدارية"

يوم الثالثاء، على مشروع قانون مقدم من لعال رئيس المجلس، بشكل نهائي، وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد ا

وينص مشروع القانون  بإعادة تنظيم هيئة الرقابة اإلدارية. 1964لسنة  84الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 

االعتبارية، وتتمتع باالستقالل الفني  على أن هيئة الرقابة اإلدارية هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، وتكون لها الشخصية

والمالي واإلداري، وتهدف إلى منع الفساد ومكافحته بكافة صوره، واتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة للوقاية منه ضمانا لحسن أداء 

 الوظيفة العامة وحفاظا على المال العام، وغيره من األموال المملوكة للدولة.

 

 (71)عربي 7115قضائي لهيئة تدير رئاسيات  السيسي يصادق على تشكيل

دق السيسي، على تشكيل قضائي لمجلس إدارة الهيئة الوطنية لالنتخابات، المعنية بإدارة االستفتاءات واالنتخابات بمصر، ص

الشين إبراهيم محمد الشين، نائب رئيس محكمة النقض )أعلى ويتضمن القرار الرئاسي، رئاسة القاضي،  .7115وبينها رئاسيات 

قضاة يمثلون الهيئات القضائية األربع بالبالد )مجلس القضاء األعلى، ومجلس الدولة، وهيئة  9محكمة( رئاسة الهيئة، وعضوية 

  النيابة اإلدارية، وهيئة قضايا الدولة(.

 

 )المصري اليوم( يبحث تحضيرات منتدى شباب العالم« إسماعيل»

بحث المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مع خالد عبدالعزيز، وزير الشباب، ويحيى راشد، وزير السياحة، وهشام 

حافظ جنوب سيناء، الثالثاء، التحضيرات الخاصة الشريف، وزير التنمية المحلية، وهالة السعيد، وزير التخطيط، وخالد فودة، م

بعقد منتدى شباب العالم الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، وسيشهد مشاركة وفود من شباب العالم إلى 

 جانب عدد من الشخصيات البارزة.

 

 )بوابة األخبار( قرار جمهوري بتعيين محمد عمران رئيسا للهيئة العامة للرقابة المالية

بتعيين الدكتور محمد مصطفي عبدالجواد عمران رئيسا للهيئة العامة للرقابة  7112لسنة  817أصدر السيسي قرارًا جمهورياً رقم 

 . 7112أغسطس  2اعتبارًا من سنوات  4المالية لمدة 

 

 

 )بوابة األخبار( تعرف على المستشار الشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية لالنتخابات

باختياره رئيًسا للهيئة الوطنية  7112لسنة  811صدر قرار جمهوري حمل رقم  السيرة الذاتية للمستشار الشين إبراهيم، الذي

 لالنتخابات.

http://gate.ahram.org.eg/News/1595115.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1595115.aspx
http://arabi21.com/story/1040386/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-20
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1203291
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1203291
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2546852/1/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2546852/1/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2546834/1/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2546834/1/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7.html
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 وابة األخبار()ب تعرف على المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية لالنتخابات

السيرة الذاتية للمستشار محمود حلمي الشريف نائب رئيس محكمة النقض مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، الذي صدر قرار 

 باختياره نائًبا لرئيس الهيئة الوطنية لالنتخابات. 7112لسنة  811جمهوري حمل رقم 

 

 )بوابة األهرام( ين.. والدولة مستهدفة والبديل مخيفتهانى الجبالى: يجب إلغاء األحزاب القائمة على فكره الد

قالت المستشارة تهانى الجبالى، القاضية السابقة بالمحكمة الدستورية العليا، إن هناك بعض الشخصيات غابت عن لجنة 

الدستور شابها العشوائية فى العمل وعلشان كده لم يختارونى".وأوضحت أن  الدستور بسبب وجود توجه معين، قائله:"لجنة

فكرة إختراق المجتمع المصرى قائمة وملونة وأطلق عليها "الثعابين الملونة"، وتابعت قائله "أنا مع إلغاء األحزاب القائمة على 

ج "آخر النهار"المذاع عبر شاشة "النهار"، أنه يجب أن وأضافت الجبالي، خالل حوارها مع اإلعالمى خالد صالح ببرنام فكره الدين".

يدرس تعديل الدستور على مستوى وطنى من خالل صناع القرار، مشيرة إلى أن الشعب المصرى واعى وعبقرى ويعلم أن الدولة 

 مستهدفة والبديل مخيف.

 

 )المصري اليوم( «اليونيسكو»النائب مصطفى الجندي يخرج عن شعوره بعد تصدر مرشح قطر بـ

وقال  قال النائب مصطفى الجندي، إن رئيس البرلمان اإلفريقي، أصدر بيان اليوم يؤيد فيه ترشح السفيرة مشيرة خطاب.

أصوات  1المعقول أن تحصل مرشحة مصر على لإلعالمي محمد الغيطي في برنامج صح النوم على قناة العاصمة، إنه من غير 

وأضاف منفعًلا أن وجود دولة مثل قطر على رأس منظمة  .صوتا مجموع أصوات أفريقيا التي لها حق التصويت 11فقط من 

 اليونيسكو يشبه الصدمة الكهربائية للعالم، وهذه دولة شريك في اإلرهاب دمر حضارات آالف السنين.

 

 (71)عربي بجبهة "تضامن" بمصر قبل إطالقها؟ هل بدأت الخالفات تعصف

تشهد جبهة "تضامن للتغيير" المزمع اإلعالن عنها بمصر؛ حالة من الجدل والتضارب الحاد، مع ارتفاع نبرة الخالفات بداخلها، 

من قيادييها، وهما ممدوح حمزة وحسن نافعة، حول هذه الخالفات، حيث  وقد تحدث اثنان طبقا لتسريبات لبعض اجتماعاتها.

نفى األول وجود أي خالفات داخل الجبهة، في حين أكد الثاني وجود هذه الخالفات؛ معتبرا ذلك أمرا طبيعيا داخل أي كيان في 

اسي لهذه الجبهة سيكون مجرد لكن السفير إبراهيم يسري، رئيس جبهة "الضمير"، اعتبر أن أي "مرشح رئ طور التشكيل.

مة دكومبارس"، بل لم يستبعد أن يكون كل ما يجري بالتوافق بين السلطة والقائمين على الجبهة لمنح االنتخابات الرئاسية القا

 .ديكورا ديمقراطيا

 

 )مصرالعربية( عالء األسواني: من يقبل بمكافأة السيسي للمنتخب يستحق الغالء وارتفاع األسعار

السيسي، مليون ونصف جنيه لكل العب بالمنتخب  لة من الجدل، بعد تعليقه على صرفاألسواني، حاأثار األديب والروائي عالء 

األسواني قال في تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": "إذا قبلت  بروسيا. 7115بعد التأهل لكأس العالم 

مليون جنيه في مباراة ُكرة، فال يحق لك أن تشكو من الغالء ورضيت أن يصرف السيسي لكل العب في المنتخب مليون ونصف 

  ألنك تستحق ما أنت فيه".

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2546832/1/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
http://gate.ahram.org.eg/News/1595481.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1595481.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1203349
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1203349
http://arabi21.com/story/1040392/%D9%87%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87%D8%A7
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1460878-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8
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%A7/1460878-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8
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 )مصرالعربية( أبو تريكة يرد على المطالب بمشاركته في مونديال روسيا

حرص محمد أبو تريكة، العب منتخب مصر واألهلي السابق، على توجيه الشكر والعرفان، لكل من طالبه بالعودة مجدًدا من أجل 

عبر حسابه وكتب محمد أبو تريكة،  .تمثيل مصر في كأس العالم في روسيا، بعدما حسم الفراعنة مقعد مصر في المونديال

مشاعر طيبة أشكركم عليها ولكن الواقعية أفضل ونحن النسرق مجهود “، قائًلا، ”تويتر“الرسمي على موقع التواصل االجتماعي 

 ”.اآلخرين فهـؤالء الرجال يستحقون التواجد وحدهم في هذا الحدث

 

 )العربي الجديد( "شوكان" من سجنه: كيف يمكن لمصر بسجلها السيئ قيادة "يونسكو"؟

نشر "مرصد صحافيون ضد التعذيب" رسالة جديدة من المصور الصحافي المعتقل، محمود أبوزيد، الشهير بـ"شوكان" من سجنه 

يها ترشح مصر لمنصب المدير العام لـ"منظمة األمم المتحدة الحالي، استنكر ف عود تاريخها إلى الثالث من أكتوبفي طرة، وي

للتربية والعلوم والثقافة" )يونسكو(، علمًا أنه اعتقل أثناء تصويره عملية فض اعتصام رابعة العدوية، في أغسطس عام 

 لح".، وسجن بعدها احتياطيًا بتهمة "االنتماء إلى جماعة اإلخوان المسلمين واالشتراك في اعتصام مس7111

 

 (اليوم السابع) رئيس مجلس النواب يغادر القاهرة متجها إلى روسيا

غادر مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم األربعاء، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب متجها على رأس وفد إلى روسيا عبر 

تحاد البرلمانى الدولى، والتى تبدأ بمدينة لال 112الـ ألمانيا، فى زيارة تستغرق عدة أيام للمشاركة فى فعاليات اجتماع الدورة 

 سانت بطرسبرج الروسية السبت المقبل.

 

 (اليوم السابع) تهانى الجبالى: إشراف القضاة على االنتخابات "مؤقت" ونحتاج "آلية دائمة"

على االنتخابات أكدت المستشارة تهانى الجبالى، القاضية السابقة بالمحكمة الدستورية العليا، أن دور القضاة فى اإلشراف 

 "مؤقت" وليس أبدى، واحتياج الشعب المصرى له، جاء فى أزمنة كان ال يرى شفافية فى االنتخابات فكان يلوذ بالقاضى.

 

 (بوابة االهرام) سنوات 4قرار بتعيين "محمد مصطفى عمران" رئيًسا للهيئة العامة للرقابة المالية لمدة 

الخاص بتنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية  7119لسنة  11على القانون رقم  7112لسنة  817أصدر السيسى القرار رقم 

 اغير المصرفية، وينص القرار على تعيين الدكتور محمد مصطفى عبد الجواد عمران، رئيًسا للهيئة العامة للرقابة المالية، اعتباًر

 ، لمدة أربع سنوات.2/5/7112من 

 (الدستور) طلب إحاطة لوزير الزراعة حول إنشاء مراكز الزراعات التعاقدية

وزير تقدم مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى على عبدالعال، رئيس مجلس النواب موّجه إلى 

الزراعة، بشأن عدم تطبيق القرار الجمهوري الخاص بإنشاء مراكز الزراعات التعاقدية، وأثر ذلك على قطاع الزراعة من انهيار 

 وتراجع.

http://www.masralarabia.com/sports/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/1460954-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://www.masralarabia.com/sports/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/1460954-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/medianews/2017/10/10/%D8%B4%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A6-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
https://www.alaraby.co.uk/medianews/2017/10/10/%D8%B4%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A6-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
http://www.youm7.com/story/2017/10/11/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7/3451418
http://www.youm7.com/story/2017/10/11/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7/3451418
http://www.youm7.com/story/2017/10/10/%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA-%D9%88%D9%86%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9/3451163
http://www.youm7.com/story/2017/10/10/%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA-%D9%88%D9%86%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9/3451163
http://gate.ahram.org.eg/News/1595411.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1595411.aspx
http://www.dostor.org/1583048
http://www.dostor.org/1583048
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 (وزالبوابة ني) السيسي يبحث االستفادة من ألمانيا في مجال التعليم والتدريب الفني

بحث لقاء السيسي، مع جيرد مولر، وزير التعاون االقتصادي والتنمية األلماني، وبحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة االستثمار 

والتعاون الدولي، والسفير األلماني بالقاهرة، عدًدا من مجاالت التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة سبل تطوير التعاون في مجال 

حرص مصر على االستفادة من الخبرات األلمانية المشهود لها بالكفاءة في  السيسيوالمهنى، حيث أكد  التعليم والتدريب الفني

 هذا المجال.

 

 (ومالمصري الي) السيسي يوجه الحكومة بالعمل على خفض معدالت العجز والدين في الموازنة العامة

وجه السيسي، بمواصلة تنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي واالجتماعي، خاصة من حيث العمل على خفض معدالت العجز والدين 

، من خالل زيادة معدالت النمو وترشيد اإلنفاق وزيادة اإليرادات من موارد متعددة، 7115-7112في الموازنة العامة للعام المالي 

امج الحماية االجتماعية، وبرامج الدعم النقدي المباشر، خاصة برنامجي تكافل وكرامة، لتصل فضاًل عن مواصلة تطوير بر

لمستحقيها من الفئات األكثر احتياجًا واألولى بالرعاية جاء ذلك خالل اجتماع عقده أمس الرئيس ضم شريف إسماعيل رئيس 

 مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المالية.

 

ـ "عشان تبنيها" لدعم ترشح   (رامبوابة األه) .. ويوزع استمارات الحملةالسيسي"مستقبل وطن" ينضم رسميا ل

الحزب  ة، وقررحملة "علشان تبنيها" التي تدعم ترشيح السيسي، لفترة رئاسية ثاني رسمًيا لـقرر حزب مستقبل وطن االنضمام 

 فتح مقراته أمام الراغبين في ملء استمارة الحملة واعتبار جميع المقارات تحت أمر الحملة في جميع المحافظات.

 

 (الشروق) «تويتر»األول على « تريكة في كأس العالم»هاشتاج 

وقد دشن مستخدمو  .«تويتر»، منذ قليل، المركز األول في قائمة الوسوم األكثر تداوًلا على «تريكة في كأس العالم»احتل هاشتاج 

؛ للمطالبة بعودة محمد أبو تريكة، العب النادي 7115ج، بعد صعود المنتخب الوطني إلى مونديال روسيا هذا الهاشتا« تويتر»

 األهلي، ومنتخب مصر المعتزل، للمالعب ومشاركته في مباريات كأس العالم.

 

 

 

 

 

 

 

https://www.albawabhnews.com/2750474
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1203134
http://gate.ahram.org.eg/News/1595288.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10102017&id=53e87e42-f8a6-4b5f-a4c2-4050b753b08e
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10102017&id=53e87e42-f8a6-4b5f-a4c2-4050b753b08e
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 (بوابة االخبار)مليار جنيه حجم إيرادات الدولة للموازنة العام للدولة  7. 689وزير المالية :

 7116/7112العام المالي  مليار جنيه خالل7. 686أعلن وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى ان حجم إيرادات الدولة ووصلت الي 

وأضاف الوزير بمؤتمر صحفي بمقر وزارة المالية بشأن تفاصيل موازنة المواطن وعرض المؤشرات المالية اليوم ، %14بزيادة قدره

 . %5. 11مليار جنيه بزيادة 464؛ أن هناك معدالت نمو في اإليرادات الضريبية 7112اكتوبر 1الثالثاء 

 

 (بوابة االخبار) مليار جنيه وتراجع جماعي بمؤشراتها عند االقفال 4. 9البورصة تخسر 

أكتوبر مدفوعة بعمليات بيع من قبل  11سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى اغالق تعامالت الثالثاء 

مليار جنيه لينهي  4. 9وخسر رأسمال السوقي ألسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو ، ؤسسات وصناديق االستثمار األجنبيةالم

 .مليار جنيه 1. 4مليار جنيه وسط تعامالت بلغت نحو  221. 6التعامالت عند مستوى 

 

 (الوطن) أشهر 1مليون جنيه خسائر حديد عز خالل  422.16

على أساس سنوي نتيجة  %78ارتفاع خسائرها بنسبة  7112أظهرت القوائم المالية لشركة حديد عز خالل الربع الثاني من 

يون جنيه خالل الثالثة أشهر مل 422.16وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أنها حققت خسائر بلغت ، التكاليف التمويلية

 مليون جنيه. 151.9المنتهية في يونيو الماضي، مقابل خسائر بلغت 

 

 (الوطن) انخفاضا في قروض القطاع الخاص بالعمالت األجنبية %11«: المركزي»

، بنسبة 7112ة القروض بالعملة األجنبية الموجهة لغير الحكومة، خالل النصف األول من كشف البنك المركزي، عن انخفاض أرصد

 .7116مليار جنيه بنهاية ديسمبر  158.2مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل  146.5مليار جنيه، ليسجل  15.9، بقيمة 11%

 

 (الوطن) مليار جنيه ارتفاعا في قروض األفراد 1.5«: المركزي»

، بنسبة 7112كشف البنك المركزي، عن ارتفاع القروض الموجهة لألفراد الطبيعيين بالعملة المحلية، خالل النصف األول من 

 .7116مليار جنيه بنهاية ديسمبر  712.7 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 771مليار جنيه، لتسجل  1.5، بقيمة 1.24%

 

 (المصري اليوم) مليون يورو 171اتفاقيات بين مصر وألمانيا بقيمة  1

ر جيرد مولر، وزير التنمية اتفاقيات مع الدكتو 1شهد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توقيع 

مليون يورو، في إطار انعقاد اللجنة الثانية للتعاون الثنائي بين  171والتعاون االقتصادي األلماني، وبنك التعميراأللماني بقيمة 

 البلدين؛ لدعم برنامج الحكومة االقتصادى واالجتماعى وريادة األعمال والمشروعات الصغيرة.

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2546949/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-659.-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2546949/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-659.-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2546764/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-9.-4-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D8%AF.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2546764/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-9.-4-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D8%AF.html
http://www.elwatannews.com/news/details/2601387
http://www.elwatannews.com/news/details/2601387
http://www.elwatannews.com/news/details/2599731
http://www.elwatannews.com/news/details/2599731
http://www.elwatannews.com/news/details/2599725
http://www.elwatannews.com/news/details/2599725
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1203281
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1203281
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 (اليوم السابع) مليار جنيه نوفرها عبر القروض 76األول للمترو يكلفنا وزير النقل: تطوير الخط 

يتم صرفها  مليار جنيه، 76قال المهندس هشام عرفات، وزير النقل والمواصالت، إن تطوير الخط األول لمترو األنفاق يكلف الدولة 

 من خالل قروض طويلة المدى، بفترة سداد طويلة وتسهيالت كبيرة.

 

 (مصر العربية) مليار جنيه 12.8أسباب وراء زيادة مصروفات الحكومة  1

مليار جنيه إلى مجموعة  12.8، بقيمة  7116/7112المالي الماضي  أرجع خبراء اقتصاديون زيادة مصروفات الحكومة في العام

من األسباب أبرزها تعويم الجنيه في نوفمبر الماضى وارتفاع سعر الدوالر، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى 

 ارتفاع خدمة أعباء الديون عقب رفع أسعار الفائدة.

 

 (مصر العربية) الر للعاصمة الجديدة .. بذخ أم عدم دراية باألولويات؟مليار دو 48بعد قناة السويس| 

أثار االفتتاح الضخم لفندق الماسة كابيتال في العاصمة اإلدارية الجديدة الكثير من الجدل حول تكلفة إنشاء هذا الفندق التي 

ثالث مراحل مليار دوالر على  48وحسب ما تم اإلعالن عنه فإنَّ تكلفة العاصمة اإلدارية الجديدة حوالى ، وصلت إلى مليار جنيه

وقال خبراء اقتصاديون، إن إنشاء عاصمة إدارية ، ألف فدان 92ألف فدان، والثالثة  42ألف فدان، والثانية  41األولى مساحتها 

جديدة خطوة جيدة ولكن توقيت إنشائها غير مناسب فضاًل عن تكلفتها العالية في ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي تمر 

فقه األولويات ُيحّتم على الحكومة حالًيا اإلنفاق على المشروعات االستثمارية واإلنتاجية لزيادة اإلنتاج بها، مشيرين إلى أن 

 وتخفيض االستيراد بداًل من التوسع في إنشاء المدن الجديدة.

 

 (البديل) الحكومة تماطل في صرف شيكات اإليجار.. أزمات مثلث ماسبيرو مستمرة

المماطلة والتسويف، حيث يذهبون يوميا إلى مقر  منعاني آالف األسر التي قررت التفاوض واالستسالم لشروط الحكومة، ت

، بعدما أعلنت كنوا من دفع رسوم اإليجار الجديدمحافظة القاهرة الستالم شيكات التعويض التي وعدت بها الحكومة لكي يتم

أحد سكان  ”البديل”وأضاف خليفة لـ، جنيه شهريا، لكن دون جدوى 1111نويا بحساب ألف جنيه س 17الحكومة منح شيكات قيمتها 

جنيه لشقة في إمبابة، لكننا  1111مثلث ماسبيرو: رغم أن اإليجار حاليا ارتفع بعد القرارات االقتصادية األخيرة، حيث يتجاوز 

 سنوات كما أعلنت الحكومة. 1عد نضطر لتحمل الفرق من أجل االستقرار مع عائلتنا لحين العودة للمثلث ب

 

 (العربي الجديد) صندوق النقد يجدد مطالبة مصر برفع أسعار الوقود

، إن وفد صندوق النقد الدولي الذي غادر مصر قبل يومين، طالب مصر برفع أسعار الوقود، تحوطا من احتمالية قال مسؤول حكومي

 فيأسعار النفط بالسوق الدولية، وهو األمر الذي من شأنه التأثير على الموازنة المصرية التي تخصص أكثر من عشرة  ارتفاع

 على اعتبار أن الزيادات المتوالية لم تكن كافية لخفض قيمة الدعم كنسبة من الناتج المحلي.، المائة من قيمتها لدعم الوقود

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2017/10/10/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7-26-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87/3450825
http://www.youm7.com/story/2017/10/10/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7-26-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87/3450825
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1460869-3-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-37-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1460869-3-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-37-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1460868-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%86--%D9%87%D9%84-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-45-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%D8%9F
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1460868-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%86--%D9%87%D9%84-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-45-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%D8%9F
https://elbadil.com/2017/10/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B2%D9%85/
https://elbadil.com/2017/10/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B2%D9%85/
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/10/10/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-1
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/10/10/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-1
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 قضايا المجتمع

 

 التعليم

 (الوطن) "التعليم" تمنع دخول منظمتين دوليتين للمدارس لكتابة تقارير ضد مصر

الجيزة ودمياط، للحصول على منعت وزارة التربية والتعليم، مندوبين عن منظمتين دوليتين من دخول المدارس في محافظتي 

بيانات للطالب وأسرهم، بحجة أن ذلك سوف يساهم في زيادة التمويل المقدم من الجهتين للطالب الفقراء والمدارس التي تقع 

دول، هى إنجلترا وأمريكا  1مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إلى أن هذه المنظمة، مسئول عنها  وأشار مصدر، في مناطق نائية

يسرا، وكان من ضمن أسئلة االستبيان، الحصول على معلومات تتعلق بـ"حال البلد"، ومدى رضاهم عن وضعهم االقتصادي وسو

 واالجتماعي والخدمة التعليمية بشكل عام واالهتمام الحكومي بالمنظومة التعليمية.

 

 الصحه

 (اليوم السابع) طبيب أجروا عمليات "ختان إناث" للتحقيق خالل ساعات 111"الصحة": إحالة 

طبيب بالجمهورية  111أكد الدكتور على محروس، رئيس اإلدارة المركزية للعالج الحر والتراخيص، أن اإلدارة تعد قائمة بأسماء 

وأضاف، أن الوزارة جادة فى مواجهة قيام األطباء ، إلحالتهم للتحقيق وغلق منشآتهممتورطين فى عمليات ختان اإلناث، تمهيًدا 

 والتمريض بعمليات ختان البنات، مؤكًدا أن هناك تحواًل نوعًيا فى مسألة توعية الطبيب والممرضة بخطورة ذلك وتجريمه.

 

 والمواصالتالطرق 

 (بوابة االخبار) وزير النقل: كل مزلقانات مصر تسبب الموت

كان يتم  1981اعترف المهندس هشام عرفات، وزير النقل، أن السكك الحديد في مصر تعاني معاناة شديدة، مشيرا إلى أنه عام 

وقال وزير النقل: كل المزلقانات في مصر ، مليون على نفس الخطوط 181كيلو، واآلن يتم نقل  8711ماليين مواطن على  6نقل 

 مزلقاًنا شرعًيا وكلها مزلقانات موت. 1177مشيرا إلى أن تسبب الموت، 

 

 (الوطن) هبوط أرضي أمام المسرح الروماني في وسط اإلسكندرية

يبلغ طوله وعرضه  ، ي الرومانيفوجئ أهالي منطقة محطة مصر في وسط اإلسكندرية، بوقوع هبوط أرضي أمام المسرح اليونان

 متر ونصف في متر ونصف.، ما تسبب في حالة من الخوف بين المارة خاصة وأن المنطقة بها مدارس وتشهد ازدحاما يوميا.

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/2603355
http://www.elwatannews.com/news/details/2603355
http://www.youm7.com/story/2017/10/11/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-100-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%A7%D8%AB-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/3447403
http://www.youm7.com/story/2017/10/11/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-100-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%A7%D8%AB-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/3447403
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2546812/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%B2%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2546812/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%B2%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA.html
http://www.elwatannews.com/news/details/2600529
http://www.elwatannews.com/news/details/2600529
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 قباطاأل

 (المصري اليوم) يستقبل وفد الكنيسة الكاثوليكية الباكستانيةتواضروس 

استقبل تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية 

يارة تواضروس للوفد ز وتمني، سقفية الهورالباكستانية سبستيان فرانسيس شاو واألب إيمانويل آسي السكرتير التنفيذي أل

 أماكن كثيرة في مصر وأن يذكروا مصر حين عودتهم بأماكنها وكذلك بأرضها المقدسة.

 

 (المصري اليوم) لقاء شهرى لبحث طلبات تقنين الكنائس

الممثل القانونى للكنيسة الكاثوليكية بلجنة تقنين الكنائس غير المرخصة، إن اللقاء األول بين قال المستشار جميل حليم، 

أنهم قدموا كشوفًا بأسماء ، وممثلى الكنائس واللجنة المعنية بتقنين الكنائس من قبل مجلس الوزراء، كان إيجابيًا للغاية

ات والملفات المطلوبة إلى اللجنة لفحصها، وأنه تقرر عقد اجتماع الكنائس وبيوت الخدمة وبيوت الخلوة لكل الكنائس والمستند

 شهرى بين ممثلى الكنائس وأعضاء اللجنة لتقديم باقى المستندات والنظر فى طلبات التقنين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1203336
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1203336
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1203295
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1203295


 

 

7112أكتوبر  11  مرصد اإلعالم المصري       14   

 

 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني

 

 (بوابة األهرام) قضية إنشاء خلية إرهابيةاستمرار التدابير االحترازية للظواهري مع إخالء سبيله على ذمة 

يوًما أخرى للقيادي محمد الظواهري، مع  48إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، استمرار التدابير االحترازية لمدة  18قررت الدائرة 

المتهم فيها بإنشاء خلية إرهابية. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم عدة تهم،  115إخالء سبيله على ذمة القضية رقم 

 منها االنضمام لخلية جهادية تستهدف مؤسسات الدولة، والقيام بأعمال تخريبية فى البالد.

 

 (المصري اليوم) حبس فردي أمن بمستشفى الفيوم العام بتهمة محاولة اغتصاب مرافقة مريضة

أيام، على ذمة التحقيق بتهمة التعدى ومحاولة  4قررت النيابة العامة بالفيوم، حبس فردى أمن خاص بمستشفى الفيوم العام، 

 اغتصاب ربة منزل لياًل كانت مرافقه لمريضه.

 

 (الدستور) الجديدةوفاة شاب أثناء إخالء سبيله بقسم شرطة المنيا 

توفى شاب إثر إصابته بالسكته القلبية على خلفية مشاجرة بسبب توقيف سيارة بمدينة المنيا الجديدة، تم نقل الجثة 

يب مدير أمن المنيا، إخطارا تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف حب للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

سنة أثناء إخالء سبيله من القسم بعد عرضه على النيابة العامة المسائية  ٠٤« محمد م. ح»من قسم شرطة المنيا الجديدة بوفاة 

على خلفية تحرير محضر مشاجرة بينه وبين آخر، بسبب توقيف سيارة خاصة أمام محل العصير الذي يديره، نقلت الجثة لمشرحة 

 تشفي المنيا العام تحت تصرفات النيابة العامة.مس

 

 (الشروق) «داعش الصعيد»متهمين جدد فى خلية  4حبس 

لسنة  541يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها فى القضية رقم  18متهمين جدد  4أمرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، بحبس 

اإلرهابى تشكيل خلية تابعة له فى جنوب مصر، معتمدا « داعش»، والتى تدور تحرياتها حول كشف أحدث محاوالت تنظيم 7112

 على إنشاء ثالث نقاط فى بنى سويف وأسيوط واألقصر.

 

 

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1595216.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1595216.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1203354
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1203354
http://www.dostor.org/1581972
http://www.dostor.org/1581972
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10102017&id=6e8a89ba-fabd-4874-89b7-c72655a017b3
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10102017&id=6e8a89ba-fabd-4874-89b7-c72655a017b3
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 المحور السادس

 المشهد العسكري تطورات

 

 )بوابة األهرام( " بالذخيرة الحية في المنطقة الغربية العسكرية75وزير الدفاع يشهد المناورة "رعد 

" التي تنفذه إحدى 75صدقي صبحي يوم الثالثاءـ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية "رعد  وزير الدفاعشهد 

رحلة حضر الم،لتشكيالت ووحدات القوات المسلحة وحدات المنطقة الغربية العسكرية، في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي

سلحة وقادة األفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة ومحافظ مطروح، الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات الم

 وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية والمدنية وشيوخ وعواقل مرسى مطروح.

 

 )مصرالعربية( يكشف أسرارا خطيرة عن أول قاعدة عسكرية أمريكية في إسرائيل« المونيتور » 

وراء أول قاعدة عسكرية دائمة في إسرائيل والتي تم افتتاحها مؤخرا بصحراء النقب وتضم العشرات من  ما هي القصة الحقيقية

سؤال يجيب عليه "بن كسبيت" المحلل العسكري اإلسرائيلي في مقال بموقع "المونيتور" األمريكي في  القوات الجوية األمريكية؟

 نسخته العبرية "يسرائيل بولس".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1595294.aspx
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%A9/1460953-%C2%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B1-%C2%BB-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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%A9/1460953-%C2%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B1-%C2%BB-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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 المحور السابع

 تطورات المشهد السيناوي

نشر تنظيم الدولة اإلسالمية بياناً رسمياً عن قيام أحد مقاتليه بفرع والية سيناء ويدعى أبو القعقاع األنصاري، بقيادة وتفجير -

القتلى والجرحي، سيارة مفخخة عند الحاجز الرئيسي لمصنع األسمنت التابع لقوات الجيش المصري، مما أدى إلى وقوع عدد من 

ثم قيام مجموعة مسلحة أخرى تابعة له باقتحام الحاجز وقتل من تبقي من أفراد وتدمير ثالث آليات، وبالرجوع إلى الصور التى 

نشرها التنظيم اليتضح سوى تخطي السيارة المفخخة لبعض الحواجز قبل المدخل ثم انفجارها بموجة انفجارية طالت برج 

صدر أمني، إن أحد الجنود في برج أحد االرتكازات األمنية القريب من ( قد نقل عن مالوطنموقع جريدة )الحراسة وفقط، وكان 

 (عام 71جمال  وحيد يحيى) أن المجند، وبوابة المصنع تمكن من استهداف السيارة بقذيفة بعد أن تخطت الحواجز بسرعة عالية

 .متًرا تقريبا عن برج اإلرتكاز األمني القريب من البوابة الرئيسية للمصنع18من شدة لهب االنفجار الذي كان يبعد مسافة  قد قتل
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سيارة من  ، حيث أطلق مسلحون يستقلونفي مدينة العريش مسلحةأمناء شرطة من محاولة اغتيال على يد عناصر  1ة نجا-

أمناء شرطة أثناء خروجهم من أحد المحال التجارية في حي المساعيد، بدائرة قسم شرطة ثالث  1طراز هيونداي فيرنا، النار على 

 (المصري اليوم)من االحتماء من الطلقات النارية في أحد البنايات السكنية تمكنوا األمناء الثالثة  ولكنالعريش، 

 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1203314
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1203314

