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 األولالمحور 

 تطورات السياسة الخارجية

 

 )مصرالعربية( لدونالد ترامب«  00قائمة الـ » باحثة أمريكية: اندهشت من دخول مصر 

دولة  00ت بالدهشة من إضافة مصر في قائمة قالت كاثرين بولوك الباحثة األمريكية بمركز كارنيجي الشرق األوسط إنها شعر

وكتبت بولوك عبر  "عالية المخاطر" ذكرت تقارير أن إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب قررت وضع قيود مشددة ضد الجئيها.

دولة  00مصر تمثل إضافة مفاجئة للقائمة، حيث دخلت بين “حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر اليوم األربعاء: 

وأوردت الباحثة األمريكية تقريرا عن القائمة أوردته مجلة األتالنتك تحت عنوان  تستهدفها سياسة ترامب الجديدة لالجئين".

  "سياسة ترامب الجديدة لالجئين تستهدف الدول اإلحدى عشر التالية".

 

 )بوابة األخبار( المدعي العام اإليطالي يغادر إلى روما بعد بحث قضية "ريجيني"

غادر مطار القاهرة الدولي، جيوفانى سالفى المدعي العام اإليطالي، عائدا إلى روما بعد زيارة للبالد استغرقت يومين، بحث خاللها 

 التحقيقات الجارية بشأن قضية مصرع الشاب اإليطالي "جوليو ريجيني" بداية العام الماضي.آخر التطورات في 

 

 )اليوم السابع( األسوشيتدبرس: نائب الرئيس األمريكى يزور مصر ديسمبر المقبل ويلتقى السيسي

ذكرت وكالة األسوشيتدبرس، أن مايك بينس، نائب الرئيس األمريكى دونالد ترامب، أعلن أنه سوف يزور مصر وإسرائيل أواخر 

نس سيلتقى السيسى لبحث التعاون بين مصر والواليات المتحدة حول وبحسب الوكالة األمريكية، ، فإن بي ديسمبر المقبل.

القضايا األمنية. كما سيجتمع مع مسئولين من الحكومة والقادة الدينيين لمناقشة مكافحة اضطهاد األقليات الدينية، بما فى 

اء، أن الرئيس ترامب أصدر وكشف بينس، خالل عشاء دينى فى واشنطن، األربع ذلك المسيحيين، فى الشرق األوسط األوسع.

تعليمات إلى وزارة الخارجية األمريكية سحب التمويالت المخصصة لبرامج األمم المتحدة "غير الفعالة" المعنية بأوضاع األقليات 

 الدينية المضطهدة والمشردة وإعادة توجيهها فى برامج تديرها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ومؤسسات خاصة.

  

  

 )بوابة األخبار( السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

ئيس شركة كهرباء وغاز فرنسا، وذلك أكتوبر، في باريس بكل من وزير الداخلية الفرنسي ور 26يلتقي السيسي، اليوم الخميس 

 في ختام زيارته الرسمية لفرنسا والتي استمرت أربعة أيام.

 

 

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%A9/1462119-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%C2%AB-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%80-11-%C2%BB-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8
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%A9/1462119-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%C2%AB-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%80-11-%C2%BB-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2556732/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2556732/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86.html
http://www.youm7.com/story/2017/10/26/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%89-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A/3481119
http://www.youm7.com/story/2017/10/26/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%89-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A/3481119
http://akhbarelyom.com/news/NewDetails/2557050/1/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85..-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3.html
http://akhbarelyom.com/news/NewDetails/2557050/1/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85..-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3.html
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 )بوابة األهرام( السيسي مقر مجلس الشيوخ الفرنسي تفاصيل زيارة

 وعقب استعراض الفرنسي، حيث كان فى استقباله رئيس المجلس جيرار الرشيه.زار السيسي، مساء األربعاء مقر مجلس الشيوخ 

حرس الشرف في ساحة المجلس، تم عقد جلسة مباحثات موسعة ضمت عددًا من رؤساء اللجان وأعضاء مجموعة الصداقة 

ن قات الثنائية بين البلديوذكر المتحدث الرسمي، أنه تم خالل اللقاء استعراض سبل تعزيز العال المصرية الفرنسية بالمجلس.

  فى مختلف المجاالت.

 

 )بوابة األهرام( السيسي يلتقي رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية

دو روجي، وذلك بمقر الجمعية  رانسوافيوم األربعاء، مع رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية "مجلس النواب" السيسي التقى 

تتناول المباحثات بين الجانبين سبل تعزيز العالقات البرلمانية وتطورات األوضاع في الشرق  الوطنية "هوتيل دو السي" بباريس.

  األوسط وجهود الحكومة المصرية لتنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي والتشريعي واإلداري.

 

 )بوابة األهرام( سكرتير عام منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بفرنسا يلتقي السيسي

تم خالل اللقاء بحث عدد من  يوم األربعاء، أنجل جوريا سكرتير عام منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.السيسي، ظهر استقبل 

ن المشتركة، ومن بينها المشروع القائم بين المنظمة والهيئة االقتصادية لتنمية محور قناة السويس لدعم مشروعات التعاو

تطوير المنطقة االقتصادية للقناة من الناحيتين المؤسسية والتخطيطية، من خالل توفير بيئة تشريعية جاذبة تتالئم مع 

  ساعدة فى تعزيز الحوكمة والشفافية.المعايير الدولية، ومن خالل برامج بناء القدرات والم

 

 )بوابة األخبار(سيسي بين مصر وفرنسا خالل زيارة الالرئاسة تعلن قائمة بالوثاق التعاقدية 

 أكتوبر، قائمة بالوثاق التعاقدية التى تم التوقيع عليها خالل زيارة السيسي لفرنسا 22أعلنت رئاسة الجمهورية، األربعاء 

 .علي رابط الخبروهي  ،ختلف المجاالتإتفاقية في م 06بإجمالي 

 

 )الوطن( «سياسيًا»مصادر دبلوماسية: مصر وفرنسا تنسقان لمحاصرة اإلرهاب فى ليبيا وحل األزمة 

إيمانويل ماكرون، حيث السيسى وكشفت مصادر دبلوماسية عن أن الملف الليبى طرح بقوة خالل المشاورات التى أجريت بين 

ُتنّسق كلٌّ من القاهرة وباريس هذا الملف لما يمثله من خطورة على البلدين بسبب انتشار التنظيمات اإلرهابية فى ليبيا. وقالت 

ن مصر تنسق مع فرنسا حاليًا لمواجهة التنظيمات اإلرهابية التى انتشرت بشكل واسع فى ، إ«المصادر، فى تصريحات خاصة 

 .فى كل من سوريا والعراق مؤخرًا ليبيا بعد الخسائر التى تعّرض لها تنظيم داعش

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1632667.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1632667.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1632451.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1632451.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1632352.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1632352.aspx
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2556549/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2556549/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7.html
http://www.elwatannews.com/news/details/2647728
http://www.elwatannews.com/news/details/2647728
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 )بوابة األهرام( السيسي شهدت دفعة كبيرة منذ زيارةسفير كوريا الجنوبية: العالقات مع مصر 

إن مصر لها مكانة خاصة لدي الكوريين، مشيًرا إلي أن ، "القائم بأعمال سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة "كيم يونج كوانقال 

 .العالقات بين البلدين شهدت دفعة كبيرة بكافة المجاالت منذ زيارة السيسي

 

 )بوابة األهرام( لسفير السعودي بالقاهرة يزور مصابي عملية الواحات بمستشفى الشرطةا

قام سفير خادم الحرمين الشريفين في مصر، مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد بن عبد 

 من رجال الشرطة المصرية المصابين في عملية الواحات البحرية، في مستشفى الشرطة بالعجوزة. 01العزيز قطان بزيارة 

 

 )بوابة األهرام( مصر تدين الهجوم اإلرهابي ضد قوات "أميصوم" في الصومال

رهابي ضد قوات حف  السالم التابعة لالتحاد اإلفريقي "أميصوم" في الصومال قرب مدينة "أفجويي" شمال أدانت مصر، الهجوم اإل

 آخرين. 06جنود وإصابة  01غرب العاصمة مقديشيو، مما أسفر عن مقتل نحو 

 

 )اليوم السابع( سفارة ألمانيا بالقاهرة: ليس هناك تحذير من السفر لجميع أنحاء مصر

 .قالت السفارة األلمانية فى القاهرة، إنه ليس هناك تحذير من السفر لجميع أنحاء مصر، وإنما فقط لمناطق متفرقة من البالد

أكتوبر، فيما يتعلق  21اليوم األربعاء، إلى أن إرشادات السفر والسالمة الخاصة بمصر قد تم تحديثها فى  وأشارت، بحسب بيان،

فقط باإلرشادات الخاصة بالقانون الجنائى، مضيفة أن وزارة الخارجية األلمانية تقدم إرشادات السفر والسالمة للمواطنين األلمان 

 مرار.فى جميع أنحاء العالم ويتم تحديثها باست

 

 )مصرالعربية( «اإلسالم الوسطي » نيوزويك تكشف سر دعوة محمد بن سلمان لـ

من التطرف  "أعلن ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان أن دولته، التي طالما ارتبطت باإلرهاب والقمع، سوف تتخلص

وتعود إلى "اإلسالم الوسطي" لكن خبراء يرون انه يريد فقط جعل دولته الوهابية آمنة ومنفتحة تجاه البيزنس".جاء ذلك في 

 .يوم األربعاءتقرير بمجلة نيوزويك األمريكية مستهل 

 (12)عربي هكذا رد البرادعي على موقف السيسي من حقوق اإلنسان

رد محمد البرادعي، على موقف السيسي من حقوق اإلنسان، الذي كشف عنه بكلمة ألقاها في قصر اإلليزيه بباريس، خالل لقائه 

اإلنسان عالمية  البرادعي، وفي تغريدات على حسابه عبر "تويتر"، قال: "ثوابت وبديهيات: حقوق الرئيس ايمانويل ماكرون.

سياسية،  -التطبيق، غير قابلة للتصرف أو التجزئة، وحرمان اإلنسان منها هو تحد للطبيعة البشرية".وأضاف: "كل الحقوق

دون التمتع بكلها".البرادعي، قام بإعادة  متساوية األهمية وال يمكن التمتع بأحدها -مدنية، اجتماعية، اقتصادية، وثقافية

عود للعام الماضي، قال فيها إن "الحرية والكرامة اإلنسانية ركيزة أي مجتمع"، موضحا أن "العلم والقيم نواة أي إبراز تغريدة له ت

 وتابع: "التوافق المجتمعي ضرورة لبناء أي وطن. العدالة ليست االنتقام". ."مستقبل

http://gate.ahram.org.eg/News/1632276.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1632276.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1632443.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1632443.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1632424.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1632424.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/10/25/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%A1/3480408
http://www.youm7.com/story/2017/10/25/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%A1/3480408
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%A9/1462111-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%80%C2%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A--%C2%BB
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%A9/1462111-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%80%C2%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A--%C2%BB
http://arabi21.com/story/1044089/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية

 

 )الشروق(  والنظام ال يوفر البيئة المناسبة أحزاب لرئيس البرلمان: حديثك صادم..

للبرلمان، أمس، هاجم عدد من ممثلى األحزاب السياسية رئيس مجلس النواب، على عبدالعال عقب حديثه خالل الجلسة العامة 

الحديث محبط، وأن النظام ال يحرص على توفير البيئة الراعية »، معتبرين أن «األحزاب فشلت فى تأهيل الشباب سياسيا»بأن 

 «.لنمو األحزاب

 

 )الشروق( األحزاب لم تفشل في تأهيل الشباب سياسيا«: المصريين األحرار»

على تصريح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن فشل « المصريين األحرار» علق أحمد مشعل أمين الشباب بحزب

 .بصفة خاصةشباب عموًما واالحزاب إنه حديث ُمحبط لل» األحزاب فى تأهيل الشباب سياسيا؛ قائًلا:

 

 (اليوم السابع) ألف متسابق بالنيابة اإلدارية 21شريف إسماعيل يبحث مع المالية إجراءات حل مشكلة 

ألفا من المتسابقين فى مسابقة كاتب رابع بالنيابة اإلدارية  21أكد شريف إسماعيل، رئيس االوزراء، أنه يبحث مشكلة الــ 

أثناء لقائه به باألقصر مساء اليوم،  بكريب مصطفى وقال رئيس الوزراء، ردا على تساؤل النائ.إليجاد حل عاجل وسريع للمشكلة

كان شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، زار محافظة  .إنه يبحث مع وزير المالية اإلجراءات التنفيذية لحل هذه المشكلة فى أقرب وقت

م لالستماع لمشاكلهم ورؤيته األقصر وتفقد عددا من المعابد والمناطق األثرية بالمحافظة، كما التقى أعضاء البرلمان بالمحافظة

 .للنهوض بالمحافظة

 

 (اليوم السابع) مجلس الوزراء: العمل بالئحة قانون االستثمار من اليوم ولن تحال لمجلس النواب

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المجلس وافق على الالئحة التنفيذية لقانون االستثمار، موضحا أنها 

مجلس النواب، وسيبدأ العمل بها مباشرة من اليوم حيث تم مراجعتها أكثر من مرة، وتعديلها وإعادة مراجعتها، لن تحال إلى 

وأضاف أن تطبيق الالئحة سيساهم فى جذب االستثمارات األجنبية، الفتًا إلى أن قانون التأمين  .وسبق أن خضعت لحوار مجتمعى

 .اطنين للمرة األولى منذ الستينياتالصحى الجديد يوفر الرعاية الصحية لكل المو

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25102017&id=d897d92e-4e4e-4d0f-b24f-1305452f664c
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25102017&id=d897d92e-4e4e-4d0f-b24f-1305452f664c
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24102017&id=2ad241d8-497d-4d82-b828-82952d8ac572
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24102017&id=2ad241d8-497d-4d82-b828-82952d8ac572
http://www.youm7.com/story/2017/10/25/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-70-%D8%A3%D9%84%D9%81/3480961
http://www.youm7.com/story/2017/10/25/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-70-%D8%A3%D9%84%D9%81/3480961
http://www.youm7.com/story/2017/10/25/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84/3480781
http://www.youm7.com/story/2017/10/25/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84/3480781
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 (الوطن) نائب يطالب بتعويض أهالي شهداء ومصابي الجيش والشرطة

والمصابين من أكد النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة اإلسكان بمجلس النواب، أهمية العمل على تعويض أهالي الشهداء 

وأشار إلى أن العديد من شهداء الجيش والشرطة، قدموا أنفسهم فداًء  .رجال الجيش والشرطة بشكل يتناسب مع تضحياتهم

 .للوطن في حرب ضروس على اإلرهاب والبد من تكريم ذويهم

 

 (الوطن) الحكومة تتحف  على مشاريع تنظيم "مواقف السيارات": "لدينا قوانين كافية"

أعلنت الحكومة، تحفظها على مشروعي القانونين المقدمين من النائبين محمد الحسيني، وممدوح مقلد، بشأن تنظيم مرفق 

من الدستور، وال يحتاج إلصدار  020مادة مواقف سيارات األجرة والسرفيس وساحات انتظار السيارات، باعتبار أن ذلك منظم وفقا لل

قانون جديد، خاصة أنه يوجد نص في قانون اإلدارة المحلية الحالي ينظم ذلك، مؤكدة أنها تعد مشروع قانون لتنظيم مهنة مناِد 

 السيارات.

 

 (المصري اليومورئيس الوزراء )« السيسي»قرارات لـ 2الجريدة الرسمية تنشر 

 قرارات لرئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل. 1السيسي، و ـقرارات لل 4لخميس، نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، ا

بإعادة  جمهوريقرار ، ورف صحي، وإنشاء غابة شجريةالجة صقراًرا جمهوريا بتخصيص أراٍض بمحافظة قنا إلنشاء محطة معمنها 

ريا قرارا جمهو، وة التلوث البيئي في أسوان وأسيوطتخصيص مساحتي أرض لصالح وزارة البترول الستخدامهم بمركزين لمكافح

ة من محطبالموافقة على اتفاق مبسط بين حكومتي مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع معالجة الحمأة الناتجة 

وبمقتضى هذا االتفاق تمنح الوكالة الفرنسية الحكومة تسهيال ائتمانيا  معالجة الصرف الصحي الشرقية بمحافظة الشرقية.

 مليون يورو. 21بقيمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/2651775
http://www.elwatannews.com/news/details/2651775
http://www.elwatannews.com/news/details/2650158
http://www.elwatannews.com/news/details/2650158
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1210187
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1210187
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 (جريدة االهرام) 2102يونيو  11العاصمة اإلدارية الجديدة: تسهيالت للموظفين وبدء نقل الوزارات 

كشف اللواء أحمد زكى عابدين رئيس العاصمة اإلدارية الجديدة عن تأسيس شركة حكومية لنقل األصول بهدف تقييم أصول 

قاهرة إلى شركة العاصمة للوزارات التى ستنتقل إلى العاصمة اإلدارية مقابل أيلولة ملكية أصولها القديمة بالالمقرات القديمة 

 . 2102يونيو  11سيتم نقل الوزارات إلى العاصمة اإلدارية ، وأشار أنه اإلدارية

 

 (الشروق) مصدر: صندوق النقد لن يضغط على مصر لتسريع خفض دعم الطاقة

ليس من المتوقع أن تمارس بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور مصر حاليا، ضغوط على الحكومة المصرية التخاذ قرارات 

لكنها "ستتناقش مع الحكومة للتوصل إلى أفضل الحلول، لكن دون  بتسريع خطوات خفض دعم الطاقة وزيادة أسعار الوقود،

ترك التوقيت مفتوحا أمام الحكومة .. ستطلب جدوال محددا لنسب وتوقيتات الخفض"، وفقا لمصدر مسئول قريب من المفاوضات 

 بين الصندوق والحكومة.

 

 (الشروق) عام المالى الماضىمليار دوالر بنهاية ال 22.1ديون مصر الخارجية قفزت إلى «: المركزى»

مليار دوالر بناية العام المالى الماضى، بعد أن توسعت الحكومة فى  22.1قال البنك المركزى إن ديون مصر الخارجية قفزت إلى 

مليار دوالر، ووصل بنسبة  2.0االقتراض الخارجى خالل الربع األخير من العام المالى الماضى ما رفع ديون مصر الخارجية بقيمة 

خالل الربع الثالث  %10.2فى الربع الرابع من العام المالى الماضى، مقارنة بـ  %11.6الدين الخارجى إلى الناتج المحلى اإلجمالى إلى 

 من ذات العام.

 

 (اليوم السابع) وزيرة االستثمار: مدينة نيوم ستشهد تعاونا فى الطاقة والكهرباء والتشييد

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة االستثمار والتعاون الدولى، أن مدينة نيوم، التى أطلقتها المملكة العربية السعودية، ستشهد 

 تعاونا فى قطاعات الطاقة والكهرباء والتشييد والبناء والمدن الجديدة.

 

 (اليوم السابع) دةوزير النقل: تعاون مع فرنسا فى السكة الحديد.. ومنحة فرنسية للمنصورة الجدي

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الوزارة أنهت مع الجانب الفرنسى دراسة ربط مدينة المنصورة بمدينة المنصورة 

وأضاف ، دمة من الجانب الفرنسى، وتم اليوم توقيع خطاب النوايا الخاص بهاالجديدة، موضحا أن هذا الملف سيكون منحة مق

"عرفات"، أن الملف اآلخر الذى تم إتمامه هو ملف السكة الحديد، مع الشركة الوطنية الفرنسية للسكة الحديد التي قدمت عرض 

 .شغيل خط المترو الثالثالملف الثالث الذى درسوه اليوم هو ملف صيانة وتوجيد للتدريب وتقييم المخاطر 

 

http://www.ahram.org.eg/News/202439/5/619643/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%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%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%86%D9%82%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202439/5/619643/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%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%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%86%D9%82%D9%84.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25102017&id=0c426502-02f1-4976-b684-cc4ce3cc0237
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25102017&id=0c426502-02f1-4976-b684-cc4ce3cc0237
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25102017&id=b1ece0fe-6083-45db-84ca-20fe926c7294
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25102017&id=b1ece0fe-6083-45db-84ca-20fe926c7294
http://www.youm7.com/story/2017/10/25/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%8A%D8%AF/3480911
http://www.youm7.com/story/2017/10/25/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%8A%D8%AF/3480911
http://www.youm7.com/story/2017/10/25/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/3480741
http://www.youm7.com/story/2017/10/25/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/3480741
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 (اليوم السابع) معلومات الوزراء: ال صحة لتسريح مليونى موظف من الجهاز اإلدارى للدولة

أنه فى ضوء ما تردد من أنباء ُتفيد باشتراط صندوق النقد الدولى على مصر تسريح مليونى كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، 

سنوات، تواصل المركز  1مليار دوالر على مدار  02موظف من الجهاز اإلدارى للدولة تنفيًذا لشروط الصندوق لمنح مصر قرًضا بقيمة 

 .ًة أن تلك األخبار عارية تماًما من الصحةمع وزارة المالية، والتى نفت تلك األنباء بشكل قاطع، مؤكد

 

 (مصر العربية) بعثة صندوق النقد تزور القاهرة .. هل ينتظر المصريون زيادات جديدة ؟

ية مجموعة من القرارات االقتصادية الصعبة بعد انتهاء زيارة بعثة صندوق النقد توقع خبراء اقتصاديون اتخاذ الحكومة المصر

الدولي الحالية لمصر، وخاصة فيما يتعلق بدعم الوقود والسيطرة على معدالت التضخم، مشيرين إلى أنه من المحتمل زيادة 

 أسعار البنزين يناير المقبل.

 

 (مصر العربية) مليار دوالر 22رغم تحصيل  لهذه األسباب.. البنوك المصرية تلجأ لالقتراض

مليار دوالر منذ تحرير سعر صرف العملة  22إلى  رغم إعالن البنك المركزي ارتفاع حصيلة البنوك المصرية من النقد األجنبي

حيث إن أغلب هذه ، المحلية، تتصارع البنوك العاملة بالسوق المصرية علي توقيع اتفاقيات مع جهات خارجية لتوفير الدوالر 

لى من األعباء ع أن الحصول على تمويل من الخارج يخففو، السيولة أموال مودعين وال يمكن للبنوك أن تتوسع بها بنسبة كبيرة

 البنوك فى رفع العائد على األوعية اإلدخارية بالعملة األجنبية لجذب سيولة دوالرية.

 

 (البديل) مصطفى بكرى: رئيس مجلس الوزراء يوافق على سك عملة باسم عبد الناصر

عملة باسم قال النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب إن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وافق على سك 

 .2102يناير  02الزعيم الراحل فى الذكرى المئوية لميالده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2017/10/25/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%89/3480509
http://www.youm7.com/story/2017/10/25/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%89/3480509
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1462110-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7--%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AB%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/1462110-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7--%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AB%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/1461581-%D9%84%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8--%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%AC%D8%A3-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84-52-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%9F
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1461581-%D9%84%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8--%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%AC%D8%A3-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84-52-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%9F
https://elbadil.com/latest_news/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89/
https://elbadil.com/latest_news/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89/
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-0

 (الوطن) وقفة احتجاجية لمستحقي وحدات "الزواج الحديث" أمام ديوان محافظة السويس

وقفة احتجاجية أمام ديوان عام محافظة السويس،  2112و 2110نظم العشرات من مستحقي وحدات إسكان الزواج الحديث لعامي 

سكنية؛ السيما بعدما ترددت وذلك بعدما رفض المسئولون بالمحافظة اإلجابة عن مصيرهم، ووقت استالمهم للوحدات ال

 شائعات عن تأخر استالم وحداتهم السكنية في ظل قضية اختالس أموال صندوق اإلسكان االقتصادي.

 

 قضايا المجتمع-2

 

 االعالم

 (البديل) ”فرمتوني وخفتم من أحمد موسى” : “نقابة اإلعالميين”مذيعة الهيروين لـ

، ”الفشل الذريع” ، ما وصفته بـ”مذيعة الهيروين”، والشهيرة بـ“ ltc، على قناة ”المشاغبة“استنكرت شيماء جمال، مقدمة برنامج 

ألحد الناجيين من ” مفبرك“، على خلفية عرض تسريب تسجيل قرارها بوقف اإلعالمي أحمد موسى لنقابة اإلعالميين في تنفيذ

ما يحدث من نقابة اإلعالميين مهزلة، ويعكس فشلها في تنفيذ قراراتها، وقراراتها تطبق على “وقالت شيماء،  ،معركة الواحات

 ”.ناس وناس، وقفوني علشان شافوني ضعيفة، لكن مقدروش على أحمد موسى

 

 (الوطن) محمود سعد يعود للساحة اإلعالمية بنسخة جديدة من "آخر النهار"

قالت اإلعالمية هبة شلبي رئيسة تحرير برامج اإلعالمي محمود سعد في تصريح خاص لـ"الوطن"، إنَّ سعد سيعود بالفعل مرة 

وأضافت أن عودته ستكون خالل شهر بمجرد  ."أخرى إلى شاشة قناة "النهار"، إذ سيقدم نسخة جديدة من برنامج "آخر النهار

 من جميع التجهيزات والتحضيرات الخاصة بالبرنامج. االنتهاء

 

 التعليم

 (مصر العربية) مرة 011إنفاق الخارج على طالب الطب يعادل مصر «: مارس 2»عضو بـ 

مارس، ورئيس حركة استقالل عين شمس، إن الجامعات تعاني من مشكلة كبيرة  2قال الدكتور خالد سمير العضو البارز في حركة 

ألف دوالر أما في مصر فهناك دراسة تقول إن  41أن تكلفة السنة الدراسية في كلية الطب للطالب في الخارج ، وأضاف التمويل في

 آالف جنيه فقط أي أن إنفاق الخارج يعادل مائة مرة مقارنة بمصر. 2الجامعة تنفق على الطالب في السنة 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/2648997
http://www.elwatannews.com/news/details/2648997
https://elbadil.com/latest_news/%D9%85%D8%B0%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%80%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81/
https://elbadil.com/latest_news/%D9%85%D8%B0%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%80%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81/
http://www.elwatannews.com/news/details/2649030
http://www.elwatannews.com/news/details/2649030
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1462064-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1--%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%86%D8%A7-100%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%B1/1462064-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1--%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%86%D8%A7-100%D9%85%D8%B1%D8%A9
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 النقل والمواصالت

  (بوابة االخبار) لتنفيذ مشروع مترو األنفاق بالمنصورة محاف  الدقهلية: منحة فرنسية

اتفاقية مع نائب وزير أعلن محاف  الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي، عن توقيع وزير النقل والمواصالت الدكتور هشام عرفات، 

 المالية واالقتصاد الفرنسي، يتم بموجبها تنفيذ دراسة نقل متكامل لمدينة المنصورة من خالل منحة من الجانب الفرنسي.

 

 قباطاأل

 (الوطن) "تواضروس": مصر تخوض معركتي اإلرهاب والتنمية

قال تواضروس "نتذكر كل شهداء الوطن في حادث الواحات، وشهادة أبونا سمعان شحاتة، ونتذكر أيًضا شهداء مصر في سيناء، 

نؤمن أن كل أسرة شهيد خرج منها بطل، وباألبطال تحيا الشعوب، نذكرهم جميًعا بالخير مسلمين ومسيحيين، فمصر بها شعب 

 معركتين، معركة ضد العنف واإلرهاب ومعركة التنمية والبناء ". مصر حالًيا تخوضوأن  واحد، نذكر وحدتنا

 

 أخرى

 (بوابة االخبارغضب بين أهالي أبو زعبل لطفح المجاري في الشوارع )

الخانكة، بعد أن أصبحت منازلهم تسبح في حالة من االستياء والغضب، سيطرت على أهالي قرية أبو زعبل التابعة لمركز ومدينة 

 بركة من مياه الصرف الصحي، حيث غمرت المياه قصر ثقافة أبو زعبل ومركز الشباب وعمارات المساكن.

 

 (بوابة االخبار) قطع المياه عن مناطق بالجيزة.. الجمعة المقبل

ساعة، اعتباًرا  24ي بالجيزة أنه سيتم قطع المياه عن بعض المناطق والشوارع، لمدة أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصح

أكتوبر، لقيام الشركة بأعمال إحالل وتجديد خط الطرد الخاص بمحطة  22مساء السبت  01أكتوبر وحتى  22مساء الجمعة  01من الـ

 -الثالث طوابق  -التعاون  -المطبعة  -حسن محمد وتشمل المناطق )، ترسا للصرف الصحي وربط الخط القديم بالخط الجديد

 المنطقة المحصورة بين فيصل والهرم من المطبعة وحتى المريوطية(. -المريوطية  -الكوم األخضر 

 

 (الوطن) قرية بقنا على مدار يومين 02انقطاع مياه الشرب في 

قرية في مراكز دشنا وفرشوط ونقادة بسبب  02أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بقنا، عن انقطاع مياه الشرب عن عدد 

 أعمال صيانة الكهرباء على مدار يومين.

 

 (الوطن) "قناة السويس" تخطر مواطني اإلسماعيلية لتوفير احتياجاتهم من المياه

معظم مناطق محافظة وجهت هيئة قناة السويس عناية المواطنين باإلسماعيلية أنه سيتم تخفيض ضغط  المياه ب

 26/01/2102ابتداء من الساعة السابعة مساء األربعاء، حتى الساعة السابعة من صباح غد الخميس الموافق االسماعيلية 

 لقيام بأعمال تحويل بخطوط المياه الرئيسية بشارع محمد علي.ساعة، نظرا ل 02لمدة 

 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2556932/1/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2556932/1/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7.html
http://www.elwatannews.com/news/details/2651592
http://www.elwatannews.com/news/details/2651592
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2556890/1/%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B2%D8%B9%D8%A8%D9%84-%D9%84%D8%B7%D9%81%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2556890/1/%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B2%D8%B9%D8%A8%D9%84-%D9%84%D8%B7%D9%81%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2556014/1/%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9..-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2556014/1/%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9..-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84.html
http://www.elwatannews.com/news/details/2648610
http://www.elwatannews.com/news/details/2648610
http://www.elwatannews.com/news/details/2650521
http://www.elwatannews.com/news/details/2650521
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني

 

 (المصري اليوم) «االستثمار»بـ« الوزراء»وإنشاء قسم تأمين مقر «.. تعديل الزي«: »الداخلية»قرارات لـ 2

قرارات لوزارة الداخلية تتعلق بتعديل زي أفراد ومجندي اإلدارة العامة  2نشرت الوقائع المصرية في عددها الصادر، الخميس، 

لتدريب كالب األمن والحراسة بقطاع أكاديمية الشرطة، وتحديد زي معاوني األمن، وتعديل الزي الشتوي للخفراء النظاميين، 

مواطًنا  20لـ لوزراء بالهيئة العامة لالستثمار باإلدارة العامة لشرطات الحراسات الخاصة، والسماح وإنشاء قسم تأمين مقر مجلس ا

 بالتجنس بالجنسية األجنبية مع عدم احتفاظهم بالمصرية.

 

 (المصري اليوم) والتحقيقات: كانوا يخططون لعمليات إرهابية«.. حسم»متهمين من  1حبس 

يوًما على ذمة  02، في منطقة أوسيم، «طالئع حسم»متهمين أعضاء خلية  1أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة، أمس، بحبس 

 جرائم: االنضماممتهًما، وجهت لهم النيابة ارتكاب  02لـ ويرتفع عدد المتهمين المحبوسين على ذمة تلك القضية  التحقيقات.

لجماعة إرهابية أسست على خالف أحكام القانون والدستور والتخطيط لتنفيذ سلسلة من االغتياالت تستهدف رجال الشرطة 

 ، والجيزة، والمناطق المتاخمة لهما.بمحافظتى: القاهرةوالشخصيات العامة، وتنفيذ عدد من التفجيرات 

 

 (مدي مصر) أمناء شرطة بتهمة قتل طلعت شبيب بقسم األقصر 2ض تؤيد حبس ضابط والنق

قضت محكمة النقض برفض ثالثة طعون مقدمة من ضابط شرطة وخمسة أمناء ووزير الداخلية على أحكام بالحبس الصادرة 

كام الصادرة ضدهم، باإلضافة ضد الشرطيين الست في قضية مقتل طلعت شبيب بعد تعذيبه بقسم شرطة األقصر، وأيدت األح

إلى استمرار إلزام وزارة الداخلية بدفع تعويض مدني مؤقت ألرملة شبيب عن نفسها وبصفتها وصية على أبنائه بواقع مليون 

 ونصف مليون جنيه، بحسب المحامي الحقوقي خالد علي.

 

 

 (العربي الجديد) مصر: استكمال محاكمة أسامة مرسي بتهمة حيازة "سكين" بمنزله

وكانت  .تنظر محكمة جنح الزقازيق المصرية، اليوم الخميس، ثاني جلسات محاكمة أسامة محمد مرسي، بتهمة حيازة سالح أبيض

، بعد صدور إذن من النيابة بالقبض عليه على ذمة 2106ديسمبر  2م عناصر من األمن قد ألقت القبض على أسامة مرسي يو

قضية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، وأثناء القبض عليه ضبط بحوزته سالح أبيض "سكين"، وتم تحريزه كسالح ولفقت 

 له قضية، رغم أنه قبض عليه من داخل المنزل.

 

 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1210188
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1210188
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1210064
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1210064
https://www.madamasr.com/ar/2017/10/25/news/u/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AA%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%885-%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9/
https://www.madamasr.com/ar/2017/10/25/news/u/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AA%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%885-%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9/
https://www.alaraby.co.uk/flashnews/2017/10/25/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%87
https://www.alaraby.co.uk/flashnews/2017/10/25/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%87
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 )مصرالعربية( صر.. سجود شكر واحتفال بالنصرأصحاب الجنسيات األجنبية بعد الخروج من سجون م

بالنصر، هكذا عبر عدد من الشباب من أصل مصري أصحاب الجنسيات األجنبية بعد خروجهم من السجن بمصر، سجود شكرواحتفال 

إثر قضائهم فترة عقوبة نتيجة أحكام متفاوتة في قضايا مختلفة، ألهذا الحد يستحق األمر االحتفال، وهل هذه االحتفاالت 

 .آية حجازي، محمد سلطان ،يم حالوةإبراه نتيجة الخروج من السجن فقط أم من مصر بشكل عام؟.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/1462100-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D8%B3%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/1462100-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D8%B3%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1
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 المحور السادس

 تطورات المشهد العسكري

 

 )مصرالعربية( هآرتس: جوزيف عون يقاطع مؤتمرا حضره ضباط من إسرائيل والسعودية ومصر

مرا كبيرا عقد بالواليات المتحدة األمريكية، على خلفية مشاركة رئيس األركان قاطع قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون مؤت

اإلسرائيلي، في وقت حضر المؤتمر رؤساء أركان وضباط كبار من دول عربية أخرى بينها مصر والسعودية واألردن، بحسب صحيفة 

 "هآرتس" العبرية.

 

 )مصرالعربية( طائرة رافال لمصر 02صحيفة فرنسية: باريس تجمد صفقة بيع 

وقالت الصحيفة في مقال  طائرة رافال لمصر. 02الفرنسية، أن الحكومة الفرنسية جمدت صفقة بيع  la tribuneادعت صحيفة 

إن سبب تجميد هذه الصفقة ليس مرتبطًا باالتهامات الموجهة للحكومة المصرية بممارسة انتهاكات حقوق اإلنسان، ولكن  لها،

طائرة مقاتلة "رافال" إضافية؛  02الصحيفة أشارت إلى وقف الحكومة الفرنسية توقيع عقد بيع  بسبب عدم قدرتها على السداد.

رار عقود شراء سابقة، حيث ُيفترض تطرُّق السيسي، خالل زيارته هذه لباريس، مع وذلك لطلب مصر تسهيالت للتسديد على غ

 .2102الفرنسي الذي باشره البلدان منذ -نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مسألة التعاون االستراتيجي المصري

 

 )العربي الجديد( مصر: صمت رسمي تجاه تقارير تجميد فرنسا بيع مقاتالت "رافال"

طائرة من طائرات "رافال"، بعد  02التزمت الحكومة المصرية الصمت تجاه تقارير إعالمية فرنسية عن رفض فرنسا تسليم مصر 

 طلب السيسي، الحصول على تسهيالت في دفع ثمن الطائرات.

 

 )اليوم السابع( ينشر فيديو لقاء وزير الدفاع بضباط المنطقة المركزيةالمتحدث العسكرى 

المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، لقاء الفريق اول صدقى صبحى، وزير الدفاع واإلنتاج الحربى، نشر العقيد تامًر الرفاعى، 

وتحدث الفريق أول صدقى صبحى، خالل اللقاء على ضرورة التطوير  .بضباط وجنود وضباط صف المنطقة المركزية العسكرية

 ، ّعن كافة القضايا وكيفية التعامل معها.والتدريب المستمر، وفتح باب النقاش مع الضباط وضباط الصف والجنود

 

 

 

 

 

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%A9/1462112-%D9%87%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B3--%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%87-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%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%A9/1462112-%D9%87%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B3--%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%87-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/1462113-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9--%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%AF-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-12-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/1462113-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9--%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%AF-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-12-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 المحور السابع

 تطورات المشهد السيناوي

 

 )بوابة األخبار( إحباط هجوم إرهابي على نادي ضباط الشرطة بالعريش ومقتل تكفيريين

وقامت بإطالق وابل  مسلحأكدت مصادر أمنية، أن قوات كمين تأمين نادي ضباط الشرطة بالعريش نجحت في التصدي لهجوم 

مجموعة من  -وقالت المصادر  من العناصر المسلحة وإصابة ثالث. 2عن مقتل من الرصاص على المهاجمين وهو ما أسفر 

كانت تستقل سيارتين لم يلتزم قائديهما باالنصياع ألوامر القوات بالتوقف للتفتيش خالل المرور من كمين  مسلحةالعناصر ال

ر من أبراج المراقبة وهو ما أجبرهم على الفرار نادي ضباط الشرطة قامت العناصر بإطالق نار على القوات التي بادلتهم إطالق النا

 .منهم وإصابة أخر بإصابات خطيرة 2بعد مقتل 
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