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 األولالمحور 

 تطورات السياسة الخارجية

 

 (71)عربي تسريب لسفير مصر يهاجم فيه تركيا والسعودية.. ماذا قال؟

ووفقا  كشف حساب على موقع التواصل االجتماعي"تويتر" عن تسريب لسفير مصر يهاجم فيه تركيا وينتقد السعودية.

األردنية عن اجتماع له لتسريب الحساب الذي يدعى "نافذ"، فإن برقية بعث بها السفير األردني في واشنطن إلى وزارة الخارجية 

 وأورد مع السفير المصري في واشنطن ياسر رضا، تبين أن األخير وصف تركيا بأنها "تمثل تهديدا أخطر من التهديد اإليراني".

وطالب  الحساب أن البرقية أوضحت أن السفير المصري تحدث عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشكل "سلبي للغاية".

وانتقد السفير المصري السعودية،  نظيره األردني بأن يكون هناك موقف عربي موحد وتحرك ضد سياسات تركيا.السفير المصري 

وذهب إلى أن مصر واألردن هما فقط القادرتان على محاربة الفكر  واتهمها بأنها ال تستطيع القيام بدورها في محاربة التطرف.

 .هما المنفتحة تجاه فهم اإلسالم"" و"آرائالمتطرف لـ"خبرتهما الطويلة في محاربة اإلرهاب

 

 )بوابة األخبار( 7112ألف مصري تقدموا للحصول على تأشيرة التنوع عام  811السفارة األمريكية :

 . للحصول تأشيرة التنوع 7112ألف  مصري  تقدموا عام  811أعلنت  القنصل العام للسفارة األمريكية بالقاهرة ليزا فيكرز، أن 

مصرى حصل على تأشيرة الهجرة العشوائية 0011التنوع العام الماضي من المصريين  اضافت ليزا أن الذين حصلوا على تاشيرة

 "التنوع"  إلى أمريكا العام الماضي.

 

 )بوابة األخبار( لوزراء النيل الشرقي حول خالفات سد النهضة« حاسم»اجتماع 

أكتوبر، جولة المفاوضات لوزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا بحضور  12في العاصمة اإلثيوبية )أديس أبابا(، الثالثاء ت بدأ

تهاللي االسخبراء من الدول الثالث لمناقشة سبل حل الخالفات القائمة بين  الدول الثالث على بعض النقاط األساسية في التقرير 

 للمكاتب االستشارية المعنية بتنفيذ الدراسات الفنية، والعمل على تقريب وجهات النظر حول التقرير.

 

 )اليوم السابع( رئاسة فلسطين ردا على إسرائيل: المصالحة برعاية مصر تسير باالتجاه الصحيح

قال المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، ردا على الشروط التى وضعتها الحكومة االسرائيلية بخصوص 

لرئيس الفلسطينى محمود عباس، هو المصالحة الفلسطينية، إن المصالحة الوطنية هى مصلحة فلسطينية عليا، وأن موقف ا

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية  المضى قدمًا فيها تحقيقا آلمال وتطلعات الشعب الفلسطينى بالوحدة واالستقالل.

 .فى بيان صحفى "إن ما تم االتفاق عليه فى القاهرة، برعاية مصرية، يسير فى االتجاه الصحيح باتجاه إنهاء االنقسام

http://arabi21.com/story/1042261/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D9%81%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%84
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2550916/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-800-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2550916/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-800-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2550957/1/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%C2%AB%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%85%C2%BB-%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2550957/1/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%C2%AB%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%85%C2%BB-%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9.html
http://www.youm7.com/story/2017/10/17/%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87/3462227
http://www.youm7.com/story/2017/10/17/%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87/3462227
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 )بوابة األهرام(شكري  يلتقي بسامحرئيس وزراء سلوفينيا 

التقى وزير الخارجية سامح شكري مع رئيس الوزراء السلوفيني "ميرو سيرار" في مستهل زيارته الحالية للعاصمة السلوفينية 

 ي يقوم بها وزير خارجية مصري إلي سلوفينيا.لوبليانا، وهي الزيارة األولي الت

 

 )بوابة األهرام( رشحتها في رئاسة البرلمان الدوليأورجواي تطلب صوت مصر لم

الدولي، بمدينة سان بطرسبورج التقى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خالل مشاركة مصر في فعاليات البرلمان 

الروسية، بأيفون باسادة، مرشحة دولة أورجواي لمنصب رئيس البرلمان الدولي، حيث تطلب من مصر الدعم، والتصويت لصالحها 

 .ا على منصب رئيس البرلمان الدوليفي االنتخابات، التي تجرى غد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1598413.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1598413.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1598728.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1598728.aspx
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية

 )بوابة األهرام(رئيس الكونجرس اليهودي العالمي  يستقبل السيسي

يوم الثالثاء، رونالد الودر رئيس الكونجرس اليهودي العالمي، وذلك بحضور خالد فوزي رئيس المخابرات العامة، السيسي استقبل 

وصرح السفير عالء يوسف المتحدث الرسمي باسم  رئيس الكونجرس اليهودي العالمي لشئون الشرق األوسط.وثائر مقبل مستشار 

رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خالل اللقاء حرص مصر على استمرار التواصل مع كافة أطياف المجتمع األمريكي لتطوير 

 واجه المنطقة.وتعزيز المواقف المشتركة حول سبل التصدي للتحديات التي ت

 

 )بوابة األهرام( تفاصيل اتصال الرئيس السيسي بالعاهل األردني

يوم الثالثاء اتصااًل هاتفيًا بالملك عبد اهلل الثانى عاهل المملكة األردنية الهاشمية، حيث تم خالل االتصال بحث السيسى أجرى 

تناول االتصال بحث عدد من القضايا اإلقليمية، واستعراض  أوجه العالقات بين البلدين وسبل تطويرها فى مختلف المجاالت.

  آخر التطورات المتعلقة بالمصالحة الفلسطينية، حيث أكد الجانبان حرصهما على استمرار التنسيق والتشاور.

 

 )بوابة األهرام( بـ"مميش" ليس له عالقة بما يتردد حول تولية منصب رئيس الحكومة سيسيفهمي: لقاء ال

قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، تعقيًبا على استقبال السيسي للواء "مهاب مميش" رئيس هيئة قناة السويس 

مالية توليه رئاسة الحكومة في المرحلة القادمة، أن هناك أسماء كثيرة متداولة على الساحة السياسية شأن ومناقشته عن احت

هذا األمر، مضيًفا أن كل ما اُثير هو تكهنات غير صحيحة حيث أن هناك لقاء شبه دوري بين السيسي واللواء "مميش" لمناقشة 

 المستجدات بمنطقة قناة السويس.

 

 )بوابة األهرام( حماس مطالبة برد الجميل لمصر بغلق قطاع غزة أمام اإلرهابيينبرلماني: حركة 

طالب النائب البدري أحمد ضيف، عضو مجلس النواب، حركة حماس، بالعمل على ضبط الحدود مع مصر، وغلق قطاع غزة أمام 

وخصوصا من تنظيم داعش، وأنصار بيت المقدس، والسلفية الجهادية، مؤكدا أن اإلرهابيين، وعلى مدى السنوات اإلرهابيين، 

الماضية، كانوا يستغلون الحدود مع قطاع غزة، في تهريب األسلحة واألموال لمصر، والقيام بتنفيذ عمليات قذرة وخسيسة 

 كل هذه الدروب والطرق. بالقاهرة، وحان الوقت إليقاف كل هذه العمليات، وغلق

 

 )بوابة األهرام( عمرو موسى: عبد الناصر ليس مقدًسا وأشعر بضعف شخصي تجاهه

بي للرئيس قال عمرو موسى، األمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إنه لم يكن في ذهنه أن يتناول موضوع الغذاء الط

أكد "موسى" أنه كان ينظر  الراحل، جمال عبد الناصر، الذي أشار إليه في كتابه "كتابية" بهذا الشكل الذي أثير من قبل البعض.

ولفت  .لـ"عبد الناصر" في فترة صباه وشبابه باعتباره زعيًما للدول التي تنادي بالتحرر، كاشًفا أنه يشعر بضعف شخصي تجاهه

و أكد  أن "عبد الناصر" ليس مقدًسا  ."عبد الناصر" كانت له مكانته، وأن زعماته كانت تأكيًدا للشخصية المصرية"موسى" إلى أن 

 ولكن كان جزًءا أسياسًيا من تاريخ.

http://gate.ahram.org.eg/News/1598572.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1598572.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1598734.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1598734.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1598784.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1598784.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1598731.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1598731.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1598781.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1598781.aspx
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 )بوابة األخبار( األربعاء.. اجتماع الحكومة األسبوعي لمناقشة من الملفات الخدمية والسياسية

أكتوبر،  بمقر الحكومة، لمناقشة عددا  18يعقد مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، االجتماع األسبوعي، األربعاء 

 من الملفات الخدمية والسياسية واألمنية.

 

 )اليوم السابع( ب واستشعر األخطار مبكًراعماد أديب: الجيش المصرى ملك الشع

أكد اإلعالمى عماد الدين أديب، استمرار اإلخوان فى الحكم حتى اآلن، حال عدم انحياز الجيش للشعب المصرى ضد الرئيس اإلخوانى 

أن الجيش المصرى أثبت من قديم الزمان أنه جيش الشعب  وأضاف "أديب"، المعزول محمد مرسى، لينقذ البالد من سيناريو كارثى.

وليس جيش ألى رئيس مصرى، وتابع: "الكثير يحلم بتدمير هذا البلد العظيم عن طريق تقسيم الجيش أو إحداث فتنة بين 

جب أن يكون رئيًسا أشهر بأن سياساته فى الحكم بها خطر عليه، وي 11المسلمين واألقباط"، مشيرا إلى أن "مرسى" أبلغ على مدار 

 لكل المصريين وليس لجماعة اإلخوان فقط.

 

 )اليوم السابع( عماد أديب: الجيش تدخل كرد فعل فى كثير من األزمات للتصدى الستغالل المستوردين

من تدخالته لحل أزمات الشعب المصرى، مثل تدخله قال اإلعالمى عماد الدين أديب، إن الجيش المصرى الذى يستهين البعض 

لحل أزمة ألبان األطفال، وغيرها من األزمات التى شهدتها الدولة المصرية فى الفترة األخيرة، جاء تدخله كرد فعل وليس فاعاًل، 

وم" المذاع عبر فضائية وأضاف أديب، خالل حواره مع اإلعالمى عمرو أديب، ببرنامج "كل ي حيث وقف أمام استغالل المستوردين.

ON E أن الجيش المصرى يأتى فى المرتبة العاشرة عالمًيا بفضل التسليح الذى شهده فى الفترة األخيرة، مشيًرا إلى أن الرئيس ،

عبد الفتاح السيسى راهن على ترامب منذ البداية ولم يراهن على هيالرى كيلنتون، وعقد معه كيمياء بشرية من أفضل 

 الرئيسين، وكان الرهان المصرى صحيًحا منذ البداية. العالقات بين

 

 )اليوم السابع( ألف قانون بحاجة لتعديل سريع 01عماد أديب: السيسى واجه ظروًفا صعبة.. وهناك 

تشهدها الدولة المصرية حالًيا بسبب غياب روح الحوار، وعدم التفكير فى قال اإلعالمى الكبير عماد الدين أديب، إن الحالة التى 

 حجم اإلنجازات التى ُأنشئت على األرض، مشيًرا إلى أن انتقاد الحكومة من حقوق المواطنين لكن ال يجب هدم الدولة والجيش.
لحال والحيز الزمنى له فى المنصب، وكان وأضاف أديب، أن السيسى عندما تولى حكم مصر، واجه ظروًفا صعبة للغاية فى واقع ا

وأشار إلى أن مصر بها  مصنع مغلق بعمالتها. 2211مليار دوالر، وأيًضا كان يواجه غلق  10.0االحتياطى النقدى بالبنك المركزى 

 ألف يحتاجوا إلى التعديل السريع إلحداث اإلصالح. 01ألف قانون، منها  121

 

 )مصرالعربية( «اعملولنا رخصة للتنفس بالمرة»«: رخصة اإلنجاب»مواطنون عن 

الجة الزيادة السكانية المفرطة، جداًل واسعًا في الشارع ، كأحد الطرق الجديدة لمع«رخصة اإلنجاب»أثار مقترح مشروع قانون 

ويفرض المقترح عقوبات  المصري، نظرًا ألنه وفقًا لهذا القانون ال يمكن للزوجين إنجاب طفل آخر قبل بلوغ األول خمس سنوات.

والتعليم المجاني، وطالب ، تتمثل في دفع غرامات مالية، وحرمان الطفل من الدعم، «رخصة اإلنجاب»على المخالفين لقانون 

 القنائي البرلمان المصري بمناقشة مقترحه، والسعي إلى إقراره من أجل حل مشكلة الزيادة السكانية.

  

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2550919/1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1..-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2550919/1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1..-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7.html
http://www.youm7.com/story/2017/10/18/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D9%80-ON-E-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D8%B1/3462573
http://www.youm7.com/story/2017/10/18/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D9%80-ON-E-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D8%B1/3462573
http://www.youm7.com/story/2017/10/18/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%83%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%B9%D9%84-%D9%81%D9%89-%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA/3462558
http://www.youm7.com/story/2017/10/18/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%83%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%B9%D9%84-%D9%81%D9%89-%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA/3462558
http://www.youm7.com/story/2017/10/17/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8B%D8%A7-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-50-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86/3462543
http://www.youm7.com/story/2017/10/17/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8B%D8%A7-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-50-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86/3462543
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1461465-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86--%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8--%D8%A7%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1461465-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86--%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8--%D8%A7%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9
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 )مصرالعربية( في انتخابات الهيئة البرلمانية لحزب الوفد« شوقي»يطيح بـ« أبو شقة»

ثاء، يوم الثالتخابات جرت داخل الهيئة العليا بعد ان حزب الوفدبرئاسة الهيئة البرلمانية لبهاء أبو شقة برئاسة  فاز المستشار

 ممثل حزب الوفد" لحزب الوفد فى دور االنعقاد الثالث. ليكون

 

 )مصرالعربية( عن المخالفة الدستورية السادسة« برلمان عبد العال»بسبب الطوارئ.. ساعات قليلة تفصل 

مخالفات 0ارتكب ساعات قليلة تفصل مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال عن "سادس" المخالفات الدستورية بعد 

وتعددت سوابق البرلمان في ارتكاب تجاوزات واضحة وخطيرة بحق بنود الئحته الداخلية  خالل دوري االنعقاد االول والثاني.

  ونصوص الدستور والقانون، وترصد "مصر العربية"حاالت اإلخالل الجسيم التي وقعت فيها المؤسسة التشريعية األولي في البالد.

 

 )المصري اليوم( «الرافال والغوصات»أديب يكشف أسباب تسليح الجيش بـعماد الدين 

 أوضح اإلعالمى عماد الدين أديب، أسباب شراء أسلحة جديدة للجيش المصري، معددا أنواع األسلحة التي تحصلت عليها مصر أخيرا.
، إن مشروع الدولة المركزية ON Eمع اإلعالمى عمرو أديب، عبر فضائية « كل يوم»، خالل حواره في برنامج «أديب»وقال 

الوطنية يراد لها أن تنقسم وتتدمر، مثلما حدث في ليبيا وسوريا واليمن والصومال، متسائال: هل يختلف أي إنسان أن مصر كان 

، أن ثروة «أديب»وأضاف  «.وعي ناس كتير وستر ربنا»أن هذا لم يحدث بسبب  يراد حدوث فوضي بها وانقسام الجيش، الفتا إلى

مصر الحقيقية تتمثل في الغاز مشددا على وجوب الحماية البحرية له، وأيضا قناة السويس القديمة والجديدة، الفتا إلى أن 

يش المصرى تقدم من المرتبة الخامسة عشر وأوضح، أن الج يمكنها التعامل على المدى اإلقليمي.« يد طولى« »الرافال»طائرات 

 إلى العاشرة في الترتيب العالمي بفضل التسليح، الفتا إلى أن الجيش المصري األول عربيا وأفريقيا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A9/1461504-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D9%82%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D9%8A%D8%AD-%D8%A8%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF
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%A9/1461504-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D9%82%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D9%8A%D8%AD-%D8%A8%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF
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%A9/1461491-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9--%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6
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%A9/1461491-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9--%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1206540
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1206540
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 (بوابة االخبار)يوما تفصل مصر عن بداية إنتاج الغاز من حقل "ظهر " 00

 ،7112خمسة وأربعون يوما تفصلنا عن إطالق باكورة إنتاج  حقل ظهر   أكبر كشف للغاز في منطقة البحر المتوسط في ديسمبر 

المتوسط ومن أكبر االكتشافات على حقل ظهر  صنفته الشركات العاملة في مجال النفط والغاز الحقل بأنه أكبر كشف غاز بالبحر 

 المستوى العالمي.

 

 (جريدة االهرام) تطالب البنك الدولى بمليار دوالر لدعم البرنامج االقتصادى« نصر» 

نصر وزيرة االستثمار والتعاون الدولي، البنك الدولى باإلسراع فى إجراءات التوقيع على الشريحة الثالثة طالبت الدكتورة سحر 

بقيمة مليار دوالر لدعم البرنامج االقتصادى واالجتماعى لمصر قبل نهاية العام الحالي، وذلك بعد أن حصلت مصر على 

 ما خالل العامين الماضيين.الشريحتين األولى والثانية بقيمة مليار دوالر لكل منه

 

 (بوابة االهرام) مليار دوالر ومليار يورو بداية العام المقبل 0وزير المالية: طرح سندات دوالرية بقيمة 

مليار دوالر ، وملياريورو  0ات دوالرية بقيمة دسنأن هناك برنامج خاص بالتمويل مسئول عن طرح  أكد عمرو الجارحي وزير المالية

في بداية العام الجديد، موضحا أن برنامج التمويل سيساهم في سد الفجوات التمويلية، باإلضافة إلى التمويل الداخلي والخارجي 

 .طرح السندات الدوالرية بشكل سنويالذي سيتسبب في تنويع مصادر التمويل، كما سيتم تكرار 

 

 (الشروق) «القابضة للكهرباء»مليون يورو لصالح  58.0يبدأ ضخ قرض بقيمة « بى باريبابى إن »

أغلقت فى سبتمبر الماضى العرض المالى إلنشاء محطتى جهد قال بنك بى ان بى باريبا الفرنسى، إن الشركة القابضة للكهرباء 

وتعد الصفقة الثانية ، مليون يورو 58.0عالى فى سمنود وابو المطامير، وهو المشروع الذى يقوم البنك بترتيب تمويال له بقيمة 

 .7112مليون يورو فى سبتمبر  711مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء بعد تم إقفال قرض بقيمة 

 

 (الوطن) "البورصة": "غاز مصر" تطالب "الرقابة المالية "بالتحقق من سالمة التعامل

لمالية اقالت البورصة، إن شركة "غاز مصر" طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتحقق من سالمة العمليات المنفذة على الورقة 

 وأوضح أن القرار يأتي في ضوء التحرك السعري الذي شهدته الورقة المالية للشركة خالل األشهر الماضية.، الخاصة بها

 

 (ومالمصري الي) لتنمية الصعيد« المركزى»مليون دوالر إلى  170البنك الدولى يحول 

مليون دوالر إلى البنك المركزى المصرى، كجزء من قيمة قرض تنفيذ  170كشفت وزارة التخطيط أن البنك الدولى قام بتحويل 

 برنامج التنمية المحلية فى الصعيد.

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2550987/1/45%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC--%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%84-%D8%B8%D9%87%D8%B1-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2550987/1/45%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC--%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%84-%D8%B8%D9%87%D8%B1-.html
http://www.ahram.org.eg/News/202423/5/618385/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%C2%AB-%D9%86%D8%B5%D8%B1%C2%BB-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202423/5/618385/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%C2%AB-%D9%86%D8%B5%D8%B1%C2%BB-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1598792.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1598792.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17102017&id=0d9042e7-2b7f-457e-b7c8-5e4d15fc9c71
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17102017&id=0d9042e7-2b7f-457e-b7c8-5e4d15fc9c71
http://www.elwatannews.com/news/details/2622480
http://www.elwatannews.com/news/details/2622480
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1205847


 

 

7112أكتوبر  81  مرصد اإلعالم المصري       7   

 

 (الشروق) نخطط لتجديد اتفاق بقيمة ملياري دوالر مع بنوك دولية لتعزيز االحتياطي النقدي«: الجارحي»

أعلن عمرو الجارحي وزير المالية عن تخطيط مصر لتجديد اتفاق تمويلي بقيمة ملياري دوالر مع بنوك دولية لمدةعام بهدف 

نبي في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي، جاء ذلك على تعزيز االحتياطي النقدي األج

 .هامش لقاء وزير المالية مع عدد من المستثمرين في نيويورك في لقاء نظمته الغرفة التجارية األمريكية في مصر

 

 (الوطن) خبير: خسائر البورصة بسبب انتهاء تأثير التعويم واستئناف "الخصخصة"

قال إيهاب سعيد خبير أسواق المال وعضو مجلس إدارة البورصة، إنه بعد االرتفاعات الكبيرة التي شهدتها البورصة عقب قرار 

المستثمرين أوشكت على النفاذ في االعتماد على أسهم آالف نقطة، يبدو أن رغبة  0تعويم الجنيه، التي وصلت إلى أكثر من 

ومع انتهاء تأثير التعويم على البورصة بدأت مرحلة جديدة هي البحث عن سيولة جديدة وهذا قد يتحقق من ، القطاع المصرفي

 خالل طروحات جديدة بشرط أن تكون حكومية.

 

 (المصري اليوم)لة جنيًها في هذه الحا 01خبير اقتصادي: الدوالر كان سيصل إلى 

قال الدكتور شريف دالور، الخبير االقتصادي، إن أكثر فئة مضارة من عملية اإلصالح االقتصادي هي الطبقة الوسطى، وأوضح 

ال االستكمال باألوضاع السابقة دون إصالح كان الوضع سيصبح ، أن عميلة اإلصالح االقتصادي البد منها، الفتا إلى أن ح«دالور»

 جنيًها بسبب عدم وجد مصادر في البنوك. 01أو  01كارثيا، وكان من الممكن أن يصل سعر الدوالر إلى 

 

 (71عربي) بنوك مصرية تخفض مستويات السيولة في بعض الفروع لهذا السبب

بدأت البنوك العاملة في السوق المصري خفض مستويات السيولة في فروعها المتخلفة بمحافظات شمال وجنوب سيناء؛ تحسبا 

وتعّرض فرع البنك األهلي المصري في مدينة رفح، التابعة ، الموجودة فيهاألي هجوم يستهدف هذه الفروع، وسرقة األموال 

 لمحافظة شمال سيناء، لهجوم إرهابي، تسبب في مصرع عدد من أفراد الشرطة، وسرقة خزينة األموال الموجودة في الفرع.

  

 (مصر العربية) مليارات جنيه عبر طرح عطاء للودائع 11البنك المركزي يسحب سيولة 

مليون دوالر( لمدة أسبوع، بفائدة  028مليارات جنيه ) 11كشف البنك المركزي المصري، الثالثاء، أنه قبل ودائع من البنوك بقيمة 

مليار دوالر(،  7.72مليار جنيه ) 01وأضاف البنك المركزي في بيان أنه يعتزم قبول ودائع بقيمة ، بالمائة 15.701ثابتة قدرها 

 يوما في عطاء للودائع المربوطة متغيرة العائد. 07غدا األربعاء، لمدة 

 

 (مصر العربية) بعد عودة صندوق الدين| هل مصر اآلن حرة فى إدارة موازنتها؟

ممثًلا له فى مصر منذ شهرين الكثير من الجدل، وأعادت إلى األذهان نظام المراقبة الثنائية أثارت أنباء تعيين صندوق النقد الدولي 

وقال خبراء ، 1887وصندوق الدين أيام الخديوي إسماعيل بسبب تراكم الديون والذى أدى فى النهاية إلى احتالل اإلنجليز مصر 

لقرض فى نوفمبر الماضي ولكن لم يتم اإلعالن عن ذلك، اقتصاديون إن ممثل الصندوق كان موجوًدا فى مصر منذ توقيع ا

 مؤكدين أن مصر حالًيا ليست حرة فى إدارة موازنتها وأن السياسات االقتصادية المصرية أصبحت رهن قرارات ممثل الصندوق.

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17102017&id=630e9354-df95-41be-bc74-196159afaf65
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17102017&id=630e9354-df95-41be-bc74-196159afaf65
http://www.elwatannews.com/news/details/2623695
http://www.elwatannews.com/news/details/2623695
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1206568
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1206568
http://arabi21.com/story/1042252/%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8#tag_49232
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1461487-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A9-10-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1461487-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A9-10-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1461419-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86--%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%9F
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1461419-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86--%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%9F
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-1

 (البديل) وفاته برصاص ضابط شرطةأهالي متهم يتجمهرون بمستشفى الهرم إثر 

تجمهر العشرات من األهالي أمام مستشفى الهرم؛ احتجاًجا على وفاة متهم بطلق ناري من سالح ضابط شرطة برتبة عميد، بعدما 

تعدى وآخر على الشرطي بشارع المستقبل في منطقة فيصل، اليوم الثالثاء. وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، بأن المتهم 

 .عملية جراحية لكنه لفظ أنفاسه األخيرة، مساء اليوم؛ بسبب إصابته بقطع في أحد عروق الفخذ خضع إلى

 

 قضايا المجتمع-7

 

 االعالم

 (71عربي) المخابرات تعيد ترتيب الفضائيات قبل حملة دعم السيسي للرئاسة

قبل أشهر من االنتخابات الرئاسية المقبلة، تشهد أبنية وأروقة القنوات الفضائية في مدينة اإلنتاج اإلعالمي بمصر حركة تنقالت 

ت على جميع المستويات من قبل المخابرات واألجهزة األمنية؛ بهدف توزيع مراكز القوى بين مجموعة القنوات التي لمديري اإلدارا

 اشترتها تلك األجهزة، واألخرى الموالية، وفق مصادر إعالمية مطلعة.

 

 (البديل) كما يدعون” سلطة رابعة“الصحافة ليست ”: الصحفيين“عضو 

ن المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم اتخذ اختصاصات نقابة الصحفيين، مؤكًدا قال محمد خراجة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إ

أنه في القوانين الدولية، الصحافة عندما تكون حرة، تصبح سلطة فوق السلطات، وليست سلطة رابعة كما يدعون، فمهمتها 

ستحداثه لنكون تحت يد األنظمة تم ا” السلطة الرابعة“هي مراقبة السلطة التنفيذية والتشريعية وكشف المخالفات، ولفظ 

 المختلفة.

 

 التعليم

 (اليوم السابع) جامعة جديدة فى مصر 111وزير التعليم العالى لـ"خالد صالح": نحتاج 

حكومية و  70جامعة فى مصر، بينهم  01قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه يوجد أقل من 

ا الرقم، مشيرًا إلى أن كل مليون مواطن بحاجة لجامعة بما يؤكد حاجة مصر لـ أهلية وخاصة، والدولة بحاجة لمضاعفة هذ 70

 جامعة خاصة إضافية. 01جامعة، مؤكدًا أن التعليم الحكومى يمثل عبئا مجانيا على الدولة، ومصر تحتاج لـ  111

 

 

https://elbadil.com/latest_news/%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%85-%D8%A5%D8%AB%D8%B1/
https://elbadil.com/latest_news/%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%85-%D8%A5%D8%AB%D8%B1/
http://arabi21.com/story/1042230/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9#tag_49232
https://elbadil.com/latest_news/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9/
https://elbadil.com/latest_news/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9/
http://www.youm7.com/story/2017/10/17/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%80-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-100-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9/3462366
http://www.youm7.com/story/2017/10/17/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%80-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-100-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9/3462366
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 الصحه

 (البديل) فأر داخل وجبة مريض بمستشفى أسوان الجامعي

اول رواد لمواقع التواصل االجتماع صوًرا لوجبة غذائية تقدم لمرضى المستشفيات، قالوا إنها ُقدمت ألحد نزالء مستشفى تد

أسوان الجامعي، وداخلها فأر، فيما نفى مدير المستشفى الدكتور عبد اهلل العبيدي الواقعة بأكملها، وقال إن كل الدالئل تشير 

 ويه سمعة المستشفى.إلى أن مروجي الصورة أرادوا تش

 

 السياحة

 (المصري اليومبمطار الغردقة ) 7إغالق مبني الركاب رقم 

المنظومة بمطار الغردقة الدولي، لبدء أعمال التطوير والتجديد ولتركيب  ٢أغلقت الشركة المصرية للمطارات مبني الركاب رقم 

، حسب المواصفات الدولية والعالمية التي طالبت بها ٢وأجهزة التفتيش الحديثة داخل المبنى « سي تي اكس»األمنية الجديدة 

 أشهر. ٣لجان التفتيش األجنبية التي زارت المطار ومن المقرر أن يستمر اإلغالق نحو 

 

 الزراعه

 (اليوم السابع) القاهرة بحلول أول ديسمبررويترز: غلق مكتب مؤسسة القمح األمريكى فى 

حلول بنقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم مؤسسة القمح األمريكى، قوله إنها ستغلق مكتبها فى العاصمة المصرية "القاهرة" 

وتأتى هذه ، ومؤسسة القمح األمريكى جماعة تجارية تدعم الصادرات األمريكية، أول ديسمبر المقبل، بعد أن ظل مفتوحا لعقود

الخطوة بينما خسرت الواليات المتحدة الكثير من حصتها من مبيعات القمح إلى مصر، أكبر مستورد فى العالم، مع قيام روسيا 

 .اجهموموردين آخرين بزيادة انت

 

 قباطاأل

 (اليوم السابع) تواضروس: األعمال اإلرهابية لم ولن تحقق أهدافها فى مصر

فى أول حوار له عقب إتمام الفحوصات الطبية بألمانيا، أدان تواضروس الثانى اإلرهاب بكل أشكاله، وقال إن األعمال اإلرهابية 

ى مصر مؤخرا والتى استهدفت وحدة الوطن لم ولن تحقق أهدافها، مشيرا إلى أن التاريخ يثبت أن مصر ال تنقسم التى وقعت ف

 أبدا.

 

 أخرى

 (اليوم السابع) وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا يزورون موقع سد النهضة

، اطلعوا خالل الزيارة على مستجدات عملية 7112-11-18 زار وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا موقع سد النهضة صباح الثالثاء

التى ونقاط داخل جسم السد وخارجه، وعند حدود بحيرة التخزين الملحقة بالسد  2البناء فى موقع السد، وتم رصد الموقع من 

 مليار متر مكعب من المياه. 20 تسمح بتخزين

 

https://elbadil.com/latest_news/%D9%81%D8%A3%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%88%D8%AC%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85/
https://elbadil.com/latest_news/%D9%81%D8%A3%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%88%D8%AC%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85/
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1206473
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1206473
http://www.youm7.com/story/2017/10/17/%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%D8%BA%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84/3462534
http://www.youm7.com/story/2017/10/17/%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%D8%BA%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84/3462534
http://www.youm7.com/story/2017/10/18/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D9%88%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1/3462714
http://www.youm7.com/story/2017/10/18/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D9%88%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1/3462714
http://www.youm7.com/story/2017/10/17/%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9/3461818
http://www.youm7.com/story/2017/10/17/%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9/3461818
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 (الوطن) " يتهمون اإلدارة بطردهم من المصنع في السويس7عاملون بمصنع "ماجستيك 

مال من أبناء مدينة السويس، عا 21" بالمنطقة الصناعية باألدبية في السويس، إن اإلدارة طردت 7قال عمال بمصنع "ماجيستك 

وأضافوا أن إدارة المصنع سرحتهم بدعوى تراكم الديون على المصنع والخاصة بأسعار الغاز ، أشهر 2رغم أن تعيينهم كان منذ 

الطبيعي رغم احتفاظها بعدد كبير من العمال، وأشار العمال إلى أنهم استنجدوا بمحافظ السويس ونواب المحافظة ومديرية 

العاملة للتدخل لدى اإلدارة لحل المشكلة إال أن جميع المسؤولين تجاهلوا مشكلتهم ما دفعهم لحمل أمتعتهم ولوازمهم القوى 

 ومغادرة المصنع صباح اليوم.

 

 (العربي الجديد) سيسي يواجه الزيادة السكانية بـ"رخصة_إنجاب"مغردون: برلمان ال

سخرية شديدة اجتاحت مواقع التواصل بعد تردد أخبار، لم يتم تأكيدها رسميًا حتى اآلن، عن نية البرلمان المصري مناقشة 

الخبر نشرته صحيفة ، ماليين، حسب آخر تعداد رسمي 110ان لـقانون جديد، يجعل اإلنجاب "برخصة" بعد وصول تعداد السك

"الشرق األوسط" السعودية، وأكدته مواقع أخرى. وقالت إن الرخصة ستكون بمعدل طفل كل خمس سنوات. وفي حال المخالفة، 

 يتم توقيع الغرامة من خالل وزارة اإلسكان ومحكمة األسرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/2622897
http://www.elwatannews.com/news/details/2622897
https://www.alaraby.co.uk/medianews/2017/10/16/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D9%80-%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8-
https://www.alaraby.co.uk/medianews/2017/10/16/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D9%80-%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8-
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 المحور الخامس

 المشهد األمنيتطورات 

 

 رام()بوابة األه وزير الداخلية: فوضى األمن بالدول المجاورة تفرض إستراتيجية فاعلة لتوفير األمان واالستقرار

ساعدى الوزير، ومديرى األمن، والقيادات األمنية يوم الثالثاء، مع عدد من مفار، وزير الداخلية، اجتماعًا، عقد اللواء مجدى عبدالغ

استعرض وزير الداخلية، تطورات األوضاع األمنية الراهنة، مؤكدًا، أن التحديات غير المسبوقة التى أفرزتها الفوضى، المعنية، 

الحاسمة، والفاعلة، وعدم االستقرار فى الدول المجاورة، يفرض اتباع إستراتيجية أمنية، تعتمد على مجموعة من اإلجراءات 

  لتوفير األمن واالستقرار الالزمين لتحقيق التنمية الشاملة.

 

 )بوابة األهرام( النائب العام يحيل المتهم بقتل "القس سمعان" للمحاكمة الجنائية العاجلة

 أحمد صادق، إحالة المتهم بقتل القس سمعان، بمنظقة المرج للمحاكمة الجنائية العاجلة.قرر النائب العام المستشار نبيل 
 وقال بيان للنيابة العامة اليوم الثالثاء، إن القرار تضمن استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.

 

 )اليوم السابع( التحفظ على كاميرات مراقبة فى حادث إطالق ضابط النار على شاب بالهرم

تحفظت مديرية أمن الجيزة على كاميرات المراقبة التى رصدت واقعة إطالق ضابط شرطة على شاب بالهرم مما أسفر عن 

وتوصل رجال المباحث لعدد من شهود العيان للواقعة، وكشفت التحريات األولية أن الضابط أطلق  .مصرعه، وإصابة شخص آخر

النار على الشاب بسبب تورطه فى معاكسة فتاة بصحبة آخرين، بينما أفاد أحد أفراد عائلة الشاب المتوفى أنه لم يكن طرفا فى 

 لشرطة.الواقعة، وأنه حاول التدخل لحل خالف بين أصدقائه وضابط ا

 

 )مصرالعربية( مداًنا 00بينهم قبطي.. محكمة عسكرية تخفف المؤبد بحق 

 2و 0عاًما( إلى  70مدنًيا، بينهم قبطي من المؤبد ) 00خففت المحكمة العسكرية بأسيوط، اليوم الثالثاء، أحكاًما بالسجن بحق 

خالد الكومي، عضو  وأشار ، وفق مصدر قانوني.7110اثها لصيف سنوات، إثر إدانتهم بارتكاب "أعمال عنف" في قضية تعود أحد

هيئة الدفاع عن المتهمين إلى أن "القضية تحمل مفارقة غير منطقية وهي اتهام قبطي باالنضمام إلى جماعة محظورة 

  بالمخالفة للقانون )يقصد اإلخوان المسلمين(".

 

 

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1598714.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1598659.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1598659.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/10/17/التحفظ-على-كاميرات-مراقبة-فى-حادث-إطلاق-ضابط-النار-على/3462392
http://www.youm7.com/story/2017/10/17/التحفظ-على-كاميرات-مراقبة-فى-حادث-إطلاق-ضابط-النار-على/3462392
http://www.masralarabia.com/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/1461489-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A--%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D9%82-34-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8B%D8%A7
http://www.masralarabia.com/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/1461489-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A--%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D9%82-34-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8B%D8%A7
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 المحور السادس

 تطورات المشهد العسكري

 

 )اليوم السابع( رئيس األركان اإلسرائيلى: ملتزمون باتفاقية السالم مع مصرنائب 

اجتماًعا مع المدير العام الجديد لقوة المراقبين الجديد فى سيناء  كوخافي ف أجرى نائب رئيس هيئة االركان اإلسرائيلى اللواء أفي

السفير روبرت  ستيفن بيكروفت في إطار زيارته األولى إلسرائيل. وقال المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلى افيخاى أدرعى، إن اللقاء 

ألركان، إن التعاون مهم للحفاظ على االستقرار دار حول تعزيز التعاون واألمن اإلقليمى على الحدود مع مصر. وقال نائب رئيس ا

اإلقليمى، وهذه الزيارة تثبت التزام اسرائيل باتفاقية السالم مع مصر والحفاظ على األمن على الحدود المشتركة ودعم مهمة 

 قوة المراقبين الدوليين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2017/10/17/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%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%B1/3461910
http://www.youm7.com/story/2017/10/17/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%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%B1/3461910
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 المحور السابع

 تطورات المشهد السيناوي

 

 أكتوبر : 12تطورات 

اسمه وسيناء  واليةتنظيم  أحد مقاتلى بإغتيالطياره بدون طيار إسرائيلية تنشر عن قيام اشرة االسرائيلية القناة الع -

 .أكتوبر 10يوم على مستوطنة أشكول  الصاروخينو المسؤول عن إطالق ، ووصفته أنه هغزة"زاهر أبو سته" من قطاع 

 .كمين السدرة جنوب مدينة الشيخ زويدبيشات برصاص قوات األمن من قبيلة الر ،فايز كمال الدرموزمواطن/ مقتل ال -

لهم بالمرور في اتجاه رفح والشيخ  ، حيث لم تسمحبإرجاع الموظفين والمعلمين تقومقوات األمن بكمين الخروبة  -

 حيثة لي التاسعإ صباحًا السادسةالعسكري فغن المعلمين ينتظرون يوميًا من الساعة  كمين الريسة ، أما علىزويد

ليجدوا التالميذ قد  بعد الساعه العاشره والنصفيتم فتح الطريق، وهو ما يؤدي إلى وصول المدرسين إلى مدارسهم 

 غادروا نظرًا لعدم مجىء المعملين.

 

 أكتوبر: 18 تطورات

با شمال وجنوب سيناء؛ تحس تيبمحافظ المختلفةخفض مستويات السيولة في فروعها  تقرر البنوك العاملة في السوق المصري-

قد الملتهبة، أو التي ، على أن يشمل هذا اإلجراء جميع المناطق ألي هجوم يستهدف هذه الفروع، وسرقة األموال الموجودة فيها

مستويات سيولة تتراوح ما بين مليوني وخمسة يتم استهدافها من قبل عناصر مسلحة، وسيتم اإلحتفاظ في تلك الفروع ب

 (71عربي)على األكثر  ماليين جنيه

 

http://arabi21.com/story/1042252/بنوك-مصرية-تخفض-مستويات-السيولة-في-بعض-الفروع-لهذا-السبب

