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 األولالمحور 

 تطورات السياسة الخارجية

 

 )مصرالعربية( رويترز: انتخابات اليونسكو تفضح صراعات العرب

"الخصومة العربية تنكشف بينما تستهدف مصر قطر في انتخابات اليونسكو".عنوان تقرير بوكالة رويترز للصحفي جون آيرش 

افة التي أقيمت جولتها لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثق حول احتدام المنافسة في انتخابات اختيار مدير عام  جديد

يوم األربعاء، وشهدت تساويا في الصدارة بين مرشح قطر ومرشحة فرنسا، بينما حلت السفيرة مشيرة خطاب مرشحة الثالثة 

  مصر في المركز الثالث.

 

 )األهرام( اليونسكولقطر وفرنسا باا صوًت 11صوًتا في الجولة الثالثة مقابل  11مشيرة خطاب تحصل على 

انتهت الجولة الثالثة من انتخابات اليونسكو على منصب مدير عام المنظمة في العاصمة الفرنسية، منذ قليل، بحصول مشيرة 

صوًتا، وحصل كيان تاج  11صوًتا، وحصل المرشح القطري على  11صوت، وحصلت أودريه أزوالي الفرنسية على  11خطاب على 

 أصوات،  فيما انسحب المرشح الفيتنامي قبيل الجولة الثالثة. 4أصوات، وحصلت فيرا خوري اللبنانية على  5الصيني على 

 

 )الشروق( مشيرة خطاب: مستمرون بكل عزم وتصميم في انتخابات اليونسكو

قالت السفيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر وإفريقيا على منصب المدير العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

وكانت ثالث جولة اليوم، فازت فيها مصر بصوت وخسرت قطر  )يونسكو( إن العملية االنتخابية ما زالت تقريبا في منتصفها،

وأضافت خطاب، "إننا مستمرون في الجولة االنتخابية حتى نهايتها بكل عزم وتصميم  صوتين وفازت فرنسا بخمسة أصوات .

 .جولة خامسة وأخيرة بعد غد الجمعةإن شاء اهلل"، موضحة أن هناك جولة رابعة غدا و

 

 )األهرام( صوًتا من الجولة األولى 12ا على اب: كان من المفترض حصول مرشحتنمدير حملة مشيرة خط

قال السفير محمد العرابي، مدير الحملة االنتخابية للسفيرة مشيرة خطاب، مرشحة مصر لمنصب المدير العام لليونسكو، إن مصر 

وأضاف أن الجولة  المركز الثالث حتى اآلن، وهذا مؤشر إيجابي لنا، ومصر ستحصل على أكبر عدد من األصوات غًدا.تحافظ على 

الرابعة هي الجولة الحاسمة، وقطر حصلت على أقصى عدد من األصوات بالنسبة لها، ولكن مصر ستحصل علي أكبر عدد من 

   ا، وسنرى من سيسطيع أن يأخذ األصوات في النهاية.األصوات غًدا، فهناك جزء من األصوات سيصوت لمصر غًد

 

 

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%A9/1461043-%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B2--%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%B6%D8%AD-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://gate.ahram.org.eg/News/1595865.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1595865.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11102017&id=03720ff3-026c-4b91-9382-5762b5c32526
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11102017&id=03720ff3-026c-4b91-9382-5762b5c32526
http://gate.ahram.org.eg/News/1595899.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1595899.aspx
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 )المصري اليوم( برعاية مصرية« فتح»و« حماس»التوصل إلى اتفاق بين «: هنية»

 الخميس إلى اتفاق مع حركة فتح برعاية مصرية.، التوصل فجر «حماس»أعلن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة 
نزف إلى شعبنا »، طاهر النونو، في تصريح نقله المركز الفلسطيني لإلعالم: «حماس»وقال عضو الدائرة اإلعالمية في حركة 

تي بين حركوأمتنا الخبر التالي: رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يعلن اآلن التوصل فجر اليوم إلى اتفاق 

ونقل المركز عن مصادر القول إن مؤتمرا صحفيا للحركتين سيعقد ظهر الخميس في «.فتح وحماس برعاية مصرية كريمة

 القاهرة للكشف عن تفاصيل االتفاق.

 

 ()العربي الجديد حماس: مسار صفقة األسرى منفصل عن حوارات القاهرة

مسار تبادل األسرى بين حركة "حماس" واالحتالل اإلسرائيلي، في مرحلة جديدة، مع إعالن مصادر قيادية في حركة المقاومة بات 

الفلسطينية "حماس"، أن "الحديث بشأن صفقة تبادل األسرى مع إسرائيل اتخذ مسارًا منفصاًل بعيدًا عن الحوارات التي شهدتها 

دي حركة فتح وحماس، بشأن استكمال خطوات المصالحة برعاية من جهاز االستخبارات العاصمة المصرية القاهرة بين وف

المصري". وأوضحت المصادر ذات الطابع العسكري في الحركة، أن "الحديث عن الصفقة ووضع الخطوط العريضة بشأنها، تّم 

سياسي للحركة إسماعيل هنية، وضم أيضًا مروان التطّرق له، خالل زيارة وفد الحركة السابق للقاهرة الذي ترّأسه رئيس المكتب ال

 عيسى نائب القائد العام لكتائب القسام، وعضو المكتب السياسي للحركة المختص بهذا الملف".

 

 )الشروق( السفير الروسي بالقاهرة: الوفد المصري سيحظى بالترحيب في مهرجان الشباب في سوتشي

أكد سيرجي كيربيتشنكو، سفير روسيا بالقاهرة، أن الوفد المصري سيحظى بالترحيب من اللجنة المنظمة لمهرجان العالمي 

أكتوبر الجاري؛ نظرا لمشاركة مصر بوفد  22إلى  14د في مدينة سوتشي الروسية خالل الفترة من للشباب والطلبة، الذي سوف يعق

 شخص؛ مما يعكس أهمية مصر التي تعد قلب الوطن العربي. 111كبير يضم 

 

 )مصرالعربية( األتالنتك تكشف بداية حذر أمريكا من محمد مرسي.. قصة واشنطن مع اإلسالميين

، وللمفارقة الساخرة قام بترقية غريمه المستقبلي عبد 2112س "بعد أن اتخذ مرسي قرارا بتهميش قادة الجيش في أغسط

الفتاح السيسي كوزير دفاع، أصبحت واشنطن حذرة بشأن ممارسات القاهرة".جاء ذلك في سياق تحليل مطول بمجلة األتالنتك 

تحدة نهجها تجاه اإلسالم األمريكية للباحثين شادي حميد وبيتر ماندافيل وويليام ماكانتس. بعنوان "كيف غيرت الواليات الم

  السياسي؟"

 

 

  

 

 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1203829
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1203829
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/10/11/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11102017&id=465dcba9-923a-4848-a43f-2b9c6b64285f
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11102017&id=465dcba9-923a-4848-a43f-2b9c6b64285f
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%A9/1461026-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%83-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9--%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A--%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1461026-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%83-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9--%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A--%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية

 

 (اليوم السابع) مطالب برلمانية بحصر البرك والمستنقعات لمنع انتشار "حمى الضنك"

العاجل والسريع من قبل وزارة الصحة لرصد  النواب، بالتحركطالب النائب أحمد عبد الواحد، وكيل لجنة اإلدارة المحلية بمجلس 

المستنقعات والبرك التى تكونت بجانب المناطق السكنية وبجانب مقالب النفايات والقمامة العشوائية وتجفيفها، وبدء عمليات 

 .رش المبيدات المناسبة بعمليات منهجية، ورصد تكاثر وانتشار البعوض فى جميع المناطق للسيطرة على "حمى الضنك"

 

 (الوطن) وزراء بسبب نقص العمالة 1لـ مارجريت عازر توجه طلب إحاطة 

طلب إحاطة عاجل لـوزراء )التربية والتعليم والتعليم الفني، والقوى العاملة، والتجارة والصناعة( وجهت النائبة مارجريت عازر 

"نقص العمالة الفنية والحرفية الماهرة والمدربة على سوق العمل حاليًا"، ما أدى إلى أن أصبحت الصناعة المصرية تواجه بسبب 

تحديات قد تؤثر بالسلب على التنمية الصناعية نظرًا لوجود عجز شديد في الخبرات الفنية والحرفية نتيجة عدم االهتمام 

م شكلى فقط، الفتة إلى أن الطالب الحاصل على المؤهل الفنى أو المهنى، أو المتدرب، بالتعليم الفنى والمهنى الذى هو تعلي

 أصبح يأخذ شهادة شكلية وال يحمل معها أى خبرة عملية سواء "فنية ، أو مهنية أو حرفية تساعده على العمل.

 

 (المصري اليوم) تبحث إعادة الدمج المجتمعي للمفرج عنهم« العفو الرئاسية«: »الخولي»

وقد ناقشوا خالله الحاالت التى وصلت إلى  اللجنة،انتهى اجتماع لجنة العفو الرئاسى برئاسة الدكتور أسامة الغزالى حرب، وأعضاء 

عضو لجنة العفو  الخولى،وكشف النائب طارق  .اء منها خالل أياماللجنة لبحثها وإعدادها فى القائمة الرابعة التى بصدد االنته

سيتم أيضا اإلفراج  والذيتم االفراج عنهم  الذيالرئاسى، عن تفاصيل جديدة فى االجتماع أنه تم التطرق حول تأهيل الشباب 

ال يتعرضون لحالة من اإلحباط عنهم خالل الفترة المقبلة، دمج اجتماعى، وذلك ضمن خطة عمل اللجنة الحتواء الشباب، وحتى 

 .أو يتم استغاللهم فى أمور ضد الدولة

 

 (اليوم السابع) ائتالف األغلبية": أداء حكومة "شريف إسماعيل" أحرج مجلس النواب“بـ قيادى 

ه وصف والذيطالب النائب أحمد حلمى الشريف، بضرورة وجود تغير جذرى فى تشكيل الحكومة الحالى نظًرا لعدم الرضا عن أدائها 

وشدد أن الوضع الحالى للحكومة مخيب آلمال الجماهير، ووضع البرلمان فى حرج فالقرارات بطيئة وال  ."الضعيف والردىء“بـ 

تسعف الشارع، معتبًرا أن التعديل أصبح ال يحتمل أن يكون جزئًيا فالبد أن يكون واسًعا يشعر به وإن وصلت إلى حد اإلطاحة 

 .بحكومة شريف إسماعيل وال يكون مجرد تعديل جزئى

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2017/10/12/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%86%D9%83/3452201
http://www.youm7.com/story/2017/10/12/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%86%D9%83/3452201
http://www.elwatannews.com/news/details/2605164
http://www.elwatannews.com/news/details/2605164
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1203794
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1203794
http://www.youm7.com/story/2017/10/12/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3/3451554
http://www.youm7.com/story/2017/10/12/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3/3451554
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 (الوطن) السيسي يوافق على اتفاق مظلة مع شركاء اوربيون لمزرعة رياح بالسويس

، بالموافقة على اتفاق المظلة بين مصر والوكالة الفرنسية 2112لسنة  141نشرت الجريدة الرسمية، قرارا جمهوريا حمل رقم 

، واالتحاد األوروبي، وبنك االستثمار األوروبي، وبنك التعمير األلماني باعتبارها شركاء أوربيون في التنمية بشأن مشروع للتنمية

 مزرعة الرياح بخليج السويس.

 

 (اليوم السابع) اإلدارية ليست "كمبوند" لألغنياء وبها وحدات لمحدودى الدخل أديب: العاصمةعمرو 

وج البعض بل هى لكافة الشرائح قال عمرو أديب، إنه ال يمكن أن تكون العاصمة اإلدارية الجديدة موطن للطبقات الغنية كما ير

 القاهرة أنألف فدان أى ضعف مساحة  121متساءاًل كيف لمساحة  الدخل،المصرية وبها وحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى 

تكون سكنًا لألغنياء؟، وتابع:"هذا ليس مشروع عقارى أو كمبوند هذه المدينة سيكون بها كافة طبقات المجتمع وسكن 

 عملون بها ..أمى كانت دائمًا تقول لى العقل زينة حتى لو كان فى بهيمة".للموظفين الذين سي

 

 (المصري اليوم) «أولويات التنمية»لم تؤثر فى « العاصمة اإلدارية: »السيسي

شهد السيسى، تدشين عدد من المشروعات بالمرحلة األولى فى العاصمة اإلدارية الجديدة، وتفقد مقر فندق الماسة الجديد التابع 

انتهى إنشاؤه بالكامل من مبان وقاعات، وشهد مراسم توقيع عقد إنشاء المنطقة المركزية للمال واألعمال  والذيللقوات المسلحة، 

ات الصينية الكبيرة، ووضع حجر األساس الخاص بتدشين العاصمة اإلدارية، ثم تفقد عددًا من الطرق بالمشروع مع إحدى الشرك

، والحى السكنى الثالث، وتفقد إحدى الوحدات السكنية كاملة التشطيب «ميالد المسيح»والكبارى، منها موقع إنشاء كاتدرائية 

 بالعمارات التى انتهى إنشاؤها بالكامل.

 

 (الوطن) القوى العاملة"“بـ لى نقل مستشار لوظيفة غير قضائية السيسي يصدق ع

نقل محمد علي فتحي حسين المسلمي، الرئيس من "الفئة أ" بمحكمة شبين الكوم ب، قرارا جمهوريا نشرت الجريدة الرسمية

 قضائية بوزارة القوى العاملة تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.االبتدائية لوظيفة غير 

 

 (المصري اليوم) السيسي يصدر قراًرا بتشكيل الهيئة الوطنية لالنتخابات

السيسي، بتشكيل الهيئة الوطنية لالنتخابات برئاسة المستشار الشين إبراهيم  نشرت الجريدة الرسمية في عدد، األربعاء، قرار

وتكونت عضوية الهيئة بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية من كل من المستشار محمود محمد حلمي، نائب رئيس  محمد سليمان.

لقاهرة، والمستشار ياسر السيد أحمد محكمة النقض، والمستشار محمود محمد عبد الحميد سليمان، الرئيس بمحكمة استئناف ا

 علي المعبدي، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا.

 

 (البوابة نيوز) مقاعد بانتخابات التجديد الثلثي 5مرشحين على  9نادي القضاة: 

وتلقى  .غدا فترة تلقى طلبات الترشح على انتخابات التجديد الثلثى لمجلس إدارة نادى القضاة، والتى بدأت السبت الماضى تنتهي

 مقاعد. 5نوفمبر المقبل على  24طلبات ترشح فى االنتخابات المقرر إجراؤها  9نادي القضاة حتى اآلن 

http://www.elwatannews.com/news/details/2607243
http://www.elwatannews.com/news/details/2607243
http://www.youm7.com/story/2017/10/11/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%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-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%89/3452628
http://www.youm7.com/story/2017/10/11/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%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-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%89/3452628
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1203751
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1203751
http://www.elwatannews.com/news/details/2606037
http://www.elwatannews.com/news/details/2606037
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1203623
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1203623
http://www.albawabhnews.com/2752302
http://www.albawabhnews.com/2752302
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 )مصرالعربية( تعرف على تشكيل إدارة الهيئة الوطنية لالنتخابات

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

ويتضمن القرار الرئاسي، رئاسة القاضي، الشين إبراهيم محمد الشين، نائب رئيس محكمة النقض )أعلى  .2111وبينها رئاسيات 

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

 النيابة اإلدارية، وهيئة قضايا الدولة(.

 

 )الشروق( مصطفى الفقي: يجب توقف القمع الفكري والوصاية على الشباب

ر مكتبة اإلسكندرية، إن مشكلة الشباب حالًيا هي شعوره الدائم بالتهميش، وأنه في حالة توفير الثقة قال مصطفى الفقي، مدي

،أنه يجب السماح للشباب بالكتابة واإلدالء بدلوهم، والكف عن وصاية «الفقي»وأضاف  واالستماع له فسيعبر عن أفكار رائعة.

الشباب أصابه الملل من »وتابع:  ؤتمرات للشباب واالستفادة من أفكارهم.جيل على جيل، مشيًرا إلى لجوء الدولة حالًيا لعقد م

 .تزدهر الديمقراطية في أي مجتمعالوصاية عليه، ألن األبوية طغت عليه جًدا، وإذا توقف القمع الفكري والوصاية على الشباب 

 

 )الشروق( مصطفى الفقي: التعامل مع الشباب يحتاج للحذر.. والثورتين أحدثا تغييرا جذريا

قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة اإلسكندرية، إن التعامل مع الشباب المصري يحتاج إلى كياسة وحذر شديد نتيجة 

، «يحدث في مصر»، خالل لقائه ببرنامج «الفقي»وأضاف  يونيو. 11يناير و 25ا المجتمع بعد ثورتي للتغيرات الجذرية التي شهده

، مساء األربعاء، أن نظرة الشباب المصري لرئيس الجمهورية تغيرت بعد إزاحة الرئيسين «مصر MBC»المذاع عبر فضائية 

ئيس على أنه شخص يمارس صالحيات، موضًحا أن وسائل األسبقين، محمد حسني مبارك ومحمد مرسي، وأصبحوا ينظرون إلى الر

  التواصل االجتماعي واإلنترنت أصبحت توفر المعرفة التي لدى الكبار للشباب.

 

 )الشروق( «خالل ساعات»مصدر قضائى: حركة تغييرات جديدة لمساعدى وزير العدل 

كشف مصدر قضائى عن إعالن وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، خالل الساعات المقبلة لحركة تغييرات جديدة لعدد من 

الجديدة تغييرات أنه من المنتظر أن تتضمن الحركة  وأوضح المصدر فى تصريحات المساعدين فى قطاعات الوزارة المختلفة.

 قطاعات هى: التعاون الدولى، وشئون مجلس النواب واإلعالم، وشئون المحاكم، ولجان فض المنازعات. 4فى 

 

 األناضول()كومبارس" وأطمح في الفوز السادات المرشح المحتمل لرئاسيات مصر: لست "

ليس  2111هو سياسي بارز، إن توجهه المحتمل لخوض رئاسيات قال نجل شقيق الرئيس المصري الراحل، محمد أنور السادات، و

مرده أنه "ُمحلل للنظام" أو كونه "كومبارس" )ممثل مغمور يقوم بأدوار ثانوية مع بطل العمل الفني الرئيسي(، مشيرا إلى أنه 

في ظل ما يتردد عن تقدم  2111وعن موقفه من رئاسيات  ماليين صوت. 11يطمح حال الترشح في الفوز أو الحصول على حوالي 

الذي فصله البرلمان في فبراير/ شباط الماضي على خلفية إدانته بتسريب  -الرئيس الحالي للوالية الثانية، يتابع السادات 

: "الشك أن الرئيس السيسي يتمتع بشعبية، وإن لم  -مشروع قانون عن المجتمع المدني لسفارات أجنبية وهو ما نفاه تماما 

 القدر الذي كانت عليه حين تولى السلطة"تعد بنفس 

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1461032-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%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%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1461032-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%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%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12102017&id=06df6315-3eda-4879-a691-cf28da17a5ec
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12102017&id=06df6315-3eda-4879-a691-cf28da17a5ec
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11102017&id=a13cc8cc-b6d1-444a-a877-a1844a601a1b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11102017&id=a13cc8cc-b6d1-444a-a877-a1844a601a1b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11102017&id=51699adb-a9b8-410f-ba93-5ad682f54e2e
http://aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%B3%D8%AA-%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D8%A3%D8%B7%D9%85%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9-/932522
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي
 

 (بوابة االخبار) مليارات جنيه في ختام تعامالت اليوم 1البورصة تخسر 

مليارات جنيه لينهي  1تراجع رأسمال السوقي ألسهم الشركات المقيدة بالبورصة، عند إغالق تعامالت اليوم األربعاء بنحو 

ر جنيه تضمنت تعامالت بسوق المتعامليين مليا 1. 2مليار جنيه وسط تعامالت بلغت نحو  261. 6التعامالت عند مستوى 

 الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

 

 (بوابة االخبار) 2112/2111معدل نمو االقتصاد المصري في العام المالي  %4. 5البنك الدولي: 

، مستندا في توقعه هذه 2112/2111خالل السنة المالية  %4. 5توقع البنك الدولي أن يسجل االقتصاد المصري معدل نمو قدره 

 .الخاص تهالكالنسبة إلى مرونة االس

 

 (جريدة االهرام) فاع أسعار كروت المحمولشكوى من نقص وارت

شكاوى العديد من المواطنين من نقص كروت الشحن وسط فوضى فى األسعار حيث يتم الشحن بأسعار تفوق « األهرام»رصد 

رارات بإعادة بيع وهو ما دفع جهاز تنظيم االتصاالت إلصدار ق السعر الرسمى المعلن من شركات خدمات التليفون المحمول،

بطاقات الشحن بذات القيمة المطبوعة على الكارت، مع تطبيق ضريبة القيمة الُمضافة وجدول ضريبة الترفيه التى تصل 

 جنيهات. 2جنيهات على سبيل المثال مكالمات بقيمة  11ليمنح الكارت من فئة  %24مجتمعة إلى نحو 

 

 (بوابة االهرام) بنهاية العام المالي الجاري %1.1إلى "البنك الدولي": عجز الموازنة في مصر يتراجع 

 11.1مقابل  2112/2111من الناتج المحلي اإلجمالي في العام المالي  %1.1توقع البنك الدولي تراجع عجز الموازنة في مصر إلى 

 وذلك بفضل إصالح نظام دعم منتجات الطاقة وزيادة العائدات الضريبية.في العام المالي السابق له،  %

 

 (الوطن) "التضامن": المعاشات االستثنائية "ملهاش حد أدنى وال أقصى"

االستثنائي يحدد حسب الحالة االجتماعية للمستفيد قال عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن لقطاع المعاشات، إن المعاش 

وأضاف "حسن"، أن لجنة المعاشات االستثنائية تجتمع كل شهرين لدراسة الحاالت االجتماعية، مؤكًدا أن ، وحالته المرضية

 المعاش ليس له حد أقصى أو أدنى.

 

 (الوطن) «اإلتاوة»بـ« بالعر»المدن الصناعية بلبيس عطش ومياه مالحة ومستنقعات.. واألمن يفرضه 

، فال تزال المصانع تعتمد على مصنع411والتي بها حوالي  برك مياه من الصرف الصحى داخل المنطقة الصناعية فى بلبيس

وأصحاب ، ساعات فقط فى اليوم، ومالحة ال تصلح للشرب 1وكاسحات لتكسح مياه الصرف، وال تزال المياه ال تصل سوى « طرنشات»

 .الذين يحكمون قبضتهم على المنطقة الصناعية« العرب»شهرية لـ« إتاوات»مصانع يدفعون 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2547323/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2547323/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2547439/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-5.-4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2547439/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-5.-4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85.html
http://www.ahram.org.eg/News/202417/5/617501/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202417/5/617501/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1595960.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1595960.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/2607081
http://www.elwatannews.com/news/details/2607081
http://www.elwatannews.com/news/details/2602356
http://www.elwatannews.com/news/details/2602356
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 (الوطن) 2121في عام  %111مسؤول بالبترول: نعمل لزيادة إنتاج الغاز بنسبة 

اتفاقية مع الشركات  11قال مصدر مسئول بالبترول، إن الوزارة حققت رقما قياسيا في تاريخ صناعة البترول، حيث أبرمت 

: "الفترة المقبلة نعمل على تنفيذ استراتيجية قطاع البترول في تنمية وأضاف المسؤولالعالمية، للبحث عن النفط والغاز، 

وتابع المسؤول: "مصر تخطط لزيادة إنتاجها ، "2121في عام  %111في زيادة إنتاج الغاز بنسبة حقول الغاز الطبيعي ستسهم 

سنوات لتنمية  4إلى  1مليار دوالر خالل فترة  11، وقامت بتأمين استثمارات بقيمة تبلغ 2111بحلول يونيو  %51من الغاز بنسبة 

 اكتشافات حقول الغاز".

 

 (الوطن) ضة للتأثر بارتفاع أسعار الفائدة عالميا"موديز": مصر ضمن أكثر الدول عر

قالت وكالة "موديز" للتصنيف االئتماني في تقرير حديث عنها، إن مصر ضمن أكثر الدول عرضة للتأثر بارتفاع أسعار الفائدة 

وأوضحت أن قوة مؤسسات الدولة هي من تحدد قدرتها على مواجهة تلك الصدمات على ، عالميا إلى جانب منغوليا وموزمبيق

 عكس المؤسسات الضعيفة التي تنحني أمام ذلك.

 

 (مصر العربية) من أين تأتي الحكومة بمليارات العاصمة اإلدارية الجديدة ؟

قال خبراء اقتصاديون إن هناك مجموعة من مصادر التمويل التى يمكن للحكومة االعتماد عليها فى إنشاء العاصمة اإلدارية 

لقروض والسندات الجديدة، بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، تتمثل أبرزها فى بيع أراضى العاصمة نفسها للمستثمرين، وا

 الدولية التى تحصل عليها مصر، فضال عن الدعم العربي غير المعلن من الدول الصديقة.

 

 (مصر العربية) «هنروي المساحات الخضراء بمياه الصرف.. وأقبل النقد بشرط»السيسي: 

كانت هذه بعض تصريحات «.. سنقوم بري المساحات الخضراء بالعاصمة اإلدارية بمياه الصرف الصحي.. وأقبل النقد بشرط»

 السيسي، خالل افتتاحه لمشروعات المرحلة األولى من العاصمة اإلدارية الجديدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/2604690
http://www.elwatannews.com/news/details/2604690
http://www.elwatannews.com/news/details/2604210
http://www.elwatannews.com/news/details/2604210
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1461038-5-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%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
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1461038-5-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%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
http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88/1460998-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88/1460998-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 قضايا المجتمع

 الصحه

 (الوطن) وزير الصحة عن حمى الضنك: مرض "مش خطير".. واإلنفلونزا أقوى منه

بمدينة القصير في البحر األحمر، موضًحا أن علق الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، على انتشار حمى الضنك 

مريضا ما زالوا يتلقون  25انتشار المرض هناك بسيط للغاية، موضًحا أن جميع المرضى خرجوا بعد تماثلهم للشفاء وهناك 

 وأشار وزير الصحة إلى أن المرض لم يخرج من نطاق مدينة القصير، بسبب تخزين مياه عذبة.، العالج

 

 قباطاأل

 (الوطن) في ألمانيا للمرة األولى لمناقشة أوضاع مسيحيي الشرق« تواضروس»

، ومن المقرر أن 2112، زيارة رعوية إلى ألمانيا، والتي تعد األولى له منذ جلوسه على الكرسي البابوي في تواضروس الثانيبدأ 

تواضروس ويدشن عدًدا من الكنائس الجديدة، كما يشارك في االجتماع الدولي عن أوضاع مسيحيي الشرق األوسط، بحضور يفتتح 

 بطاركة كنائس الشرق األوسط.

 

 (الوطن) تواضروس سيجري فحوصات طبية أثناء زيارته أللمانيا

بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، إن تواضروس الثاني سيشارك خالل األسبوع المقبل في اجتماعات بطاركة  قال

وأساقفة كنائس الشرق األوسط، والتي تستضيفها الكنيسة األلمانية تحت عنوان: "المسيحية في الشرق األوسط: التحديات 

وأشار حليم إلى أن تواضروس سينتهز فرصة تواجده بألمانيا للتشاور ، وذكسيةوالمستقبل" ويلقي كلمة الكنيسة القبطية األرث

 مع بعض األطباء وإجراء الفحوصات الطبية الخاصة بآالم الظهر، التي يعاني منها منذ عدة سنوات.

 

 (اليوم السابع) ألف متر 61الوزير: كنيسة العاصمة اإلدارية أكبر من الكاتدرائية.. ومساحتها 

درائية "ميالد أعلن اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن االنتهاء من مسجد "الفتاح العليم" وكات

يناير المقبل، مفيدا بأن الكنيسة أكبر فى المساحة وأكثر  2المسيح" اللذين تنفذهما الهيئة فى العاصمة اإلدارية سُيفتتحان 

 تميزا فى الشكل المعمارى من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

 أخرى

  (بوابة االخبار) فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة للصيانة

ساعات إلجراء  5أكتوبر لمدة  11أعلنت محافظة البحر األحمر فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة الخميس 

عمليات المحافظة أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بتقسيم األحياء وذكر بيان صادر عن مركز ، صيانة المحوالت

 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحوالت الكهربائية. 2صباحا حتى الساعة  9بمدينة الغردقة من الساعة 

http://www.elwatannews.com/news/details/2607084
http://www.elwatannews.com/news/details/2607084
http://www.elwatannews.com/news/details/2604816
http://www.elwatannews.com/news/details/2604816
http://www.elwatannews.com/news/details/2606199
http://www.elwatannews.com/news/details/2606199
http://www.youm7.com/story/2017/10/11/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%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%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%87%D8%A7-63-%D8%A3%D9%84%D9%81/3451790
http://www.youm7.com/story/2017/10/11/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%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%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%87%D8%A7-63-%D8%A3%D9%84%D9%81/3451790
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2547324/1/%D8%BA%D8%AF%D8%A7..-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2547324/1/%D8%BA%D8%AF%D8%A7..-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86.html
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 المحور الخامس

 المشهد األمنيتطورات 

 

 (الشروق) اسبة االحتفال بنصر أكتوبرآخرين بمن 91نزيال.. والشرطي عن  114اإلفراج بالعفو عن 

عقد قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، اللجان الالزمة لفحص ملفات نزالء السجون على مستوى الجمهورية؛ لتحديد 

وانتهت أعمال اللجان إلى  .مستحقي اإلفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وذلك بمناسبة االحتفال بذكرى السادس من أكتوبر

كما باشرت اللجنة العليا للعفو، فحص حاالت مستحقي اإلفراج  .نزيًلا ممن يستحقون اإلفراج عنهم بالعفو 114انطباق القرار على 

 نزيًلا إفراًجا شرطًيا. 91، حيث انتهت أعمالها إلى اإلفراج عن الشرطي لبعض المحكوم عليهم

 

 (البوابة نيوز) آخرين في "مذبحة الفرافرة" 11عشماوي" و“لـ "العسكرية": اإلعدام 

هارًبا، على رأسهم ضابط الصاعقة هشام عشماوى، باإلعدام  ٤١متهًما، منهم  ٤١قضت محكمة غرب القاهرة العسكرية، بمعاقبة 

، الواقع بمدينة الفرافرة، على حدود الوادى الجديد ٤١١جندًيا من حرس الحدود، بكمين نقطة الكيلو  ١٤شنًقا فى واقعة مقتل 

 .١١٤١رمضان  ١٤بالفرافرة، قبل إفطار يوم 

 

 (البوابة نيوز) القوات المسلحة األسبقضبط وإحضار متهمين بسرقة فيال رئيس أركان حرب 

أفراد اشتركوا مع نقاش وكونوا تشكيل عصابي لسرقة الشقق والفيالت  4أمرت نيابة إمبابة وكرداسة بسرعة ضبط وإحضار عدد 

عهد مبارك، كما طالبت بعرض المتهم المضبوط على الطب رئيس أركان حرب القوات المسلحة في  بينهم فيال مجدي حتاته

الشرعي لتوقيع الكشف عليه لبيان ما به من إصابات، بعدما أدعى تعرضه للتعذيب داخل قسم الشرطة حتى يدلي بأسماء باقي 

 أفراد التشكيل العصابي.

 

 

 

 

 

 

 

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11102017&id=88ed11b5-96a3-4d05-893b-020919671fc4
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11102017&id=88ed11b5-96a3-4d05-893b-020919671fc4
http://www.albawabhnews.com/2752243
http://www.albawabhnews.com/2752243
http://www.albawabhnews.com/2752258
http://www.albawabhnews.com/2752258
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 المحور السادس

 تطورات المشهد العسكري

 

 )بوابة األهرام( وزارة 29المسلحة: المباني الوزارية في العاصمة اإلدارية تسع رئيس الهيئة الهندسية للقوات 

 استعرض رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير المشروعات، التي أشرفت عليها الهيئة في العاصمة اإلدارية.
 وزارة، إضافة إلى مبنى البرلمان ومبنى مجلس الوزراء. 29رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن المباني الوزارية تسع قال 

فدانا ويشمل  59وأضاف اللواء الوزيري خالل حفل تدشين العاصمة اإلدارية الجديدة:  إن مسجد العاصمة الجديدة على مساحة 

  أكبر من كاتدرائية العباسية . مصلى ودور مناسبات، وكاتدرائية

 

 )المصري اليوم( رئيس اللجنة العسكرية باالتحاد األوروبي يبحث في القاهرة سبل دعم التعاون

إلى القاهرة اليوم الخميس قادما على رأس وفد وصل الجنرال ميخائيل كوستاراكوس، رئيس اللجنة العسكرية لالتحاد األوروبي، 

ومن المقرر أن يبحث المسؤول األوروبي خالل الزيارة سبل دعم التعاون بين مصر  من إيطاليا في زيارة لمصر تستغرق يومين.

ار ار بمطوقالت مصادر مطلعة كانت في استقبال كوستاراكوس بصالة كبار الزو واالتحاد خاصة في مجاالت التدريب المشترك.

سيلتقي رئيس اللجنة العسكرية باالتحاد األوروبي خالل زيارته مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات لبحث دعم »القاهرة: 

 «.التعاون العسكري بين مصر واالتحاد األوروبي خاصة في مجال التدريب ومواجهة التنظيمات اإلرهابية والهجرة غير الشرعية

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1595594.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1595594.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1203837
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1203837
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 السابعالمحور 

 تطورات المشهد السيناوي

 

 )بوابة األهرام( السيسي: العمليات اإلرهابية في سيناء لن تمنعنا من عمل تنمية حقيقية

هذه المناطق البد من تعميرها، قال السيسي "إن العمليات اإلرهابية في سيناء لن تمنعنا من عمل تنمية حقيقية هناك، ألن 

 وجهدنا فيها أكبر من أية منطقة أخرى ألهميتها االستراتيجية، و"محدش هيقدر ياخدها مننا".

 

 )الشروق( مدرسة 42مشروعات صرف صحي.. ورفع كفاءة  5كامل الوزير: تنفيذ 

مشروعات للصرف الصحي بمدن الشيخ زويد،  5قال اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه يتم تنفيذ 

وأضاف "الوزير"، خالل كلمته  ل، مشيًرا إلى تطوير واستكمال خطوط الصرف الصحي لمدينة الطور.وبئر العبد، وحسنة، ونخ

بفعاليات افتتاح عدد من المشروعات بالعاصمة اإلدارية الجديدة، اليوم األربعاء، أنه في مجال المنشآت التعليمية تم تنفيذ 

ر وذك ين مصرية يابانية في محافظة اإلسماعيلية الجديدة والطور.مدرسة وإدارة تعليمية، كما تم إنشاء مدرست 42ورفع كفاءة 

مدن بمحافظة جنوب سيناء، في شرم الشيخ والطور ورأس سدر، الفًتا إلى  1أنه سيتم تنفيذ وإنشاء جامعة الملك سلمان، في 

وأوضح أنه تم تنفيذ  لشيخ زويد.شبكات كهرباء في رفح والعريش وا 1االنتهاء من إنشائها خالل عام واحد، منوًها برفع كفاءة 

مشروعات في المجال الرياضي والثقافي أهمها إنشاء الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء بالعريش، والصالة الرياضية  11

 4وأضاف أنه تم تنفيذ  ، بالعريش بعد العمل اإلرهابي الذي تم ضده.swiss inالمغطاة، كما تم تطوير ورفع كفاءة فندق 

نفق  2عات قومية في شبه جزيرة سيناء لخدمتها، فضًلا عن مشروع األنفاق أسفل قناة السويس، كما أنه يجرى تنفيذ مشرو

نفق في أبو سلطان ونفق في شمال السويس مخطط البدء في  2نفق شمال اإلسماعيلية، باإلضافة إلى  2جنوب بورسعيد، و

اء لخدمة جميع المناطق الصناعية سواء مصانع األسمنت أو محاجر الرخام، وقال إنه تم إنشاء مطار دولي في وسط سين تنفيذهم.

 أو المناطق الزراعية ومناطق الصيد في كل أرجاء سيناء، مشيًرا إلى االنتهاء من تنفيذه بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني.
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