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 األولالمحور 

 تطورات السياسة الخارجية

 

 )مصرالعربية( واشنطن بوست: هذا سر تجميد المساعدات األمريكية لمصر

يفة ح"ضبط سفينة لكوريا الشمالية قبالة مصر، بها مخبأ ضخم لألسلحة؛ معدة لمشتٍر.. مفاجأة"..  تحت هذا العنوان نشرت ص

وقالت الصحيفة في التقرير الذي  "واشنطن بوست" تقريًرا حول ضبط  سفينة أسلحة مهربة من كوريا الشمالية ومتوجهة لمصر.

نشرته على موقعها اإللكتروني:" في أغسطس الماضي تم تمرير رسالة سرية من واشنطن للقاهرة تحذر فيها من سفينة غامضة 

، -بحسب التحذير –ي شون، كانت تحمل علم كمبوديا ولكنها أبحرت من كوريا الشمالية تبحر نحو قناة السويس. السفينة ج

 بطاقم كوري شمالي وشحنة غير معروفة ملفوفة بأغطية ثقيلة".

 

 )بوابة األهرام( وزارة الخارجية: مصر لم تكن الوجهة النهائية لشحنة المقذوفات القادمة من كوريا الشمالية

قال المستشار أحمد أبو زيد، إنه اطلع على التقرير الذي نشرته جريدة "واشنطن بوست" األمريكية، بشأن توقيف السلطات 

ما و المصرية، شحنة مقذوفات مضادة للدبابات، قادمة من كوريا الشمالية، قبل دخولها إلى قناة السويس من االتجاه الجنوبي،

، إلى أن التقرير تضمن بعض الجوانب التي تبدو من ولفت تضمنه من تلميحات، بأن مصر كانت الوجهة المقصودة بتلك الشحنة.

خيال كاتب التقرير، إلى جانب بعض المعلومات الصحيحة، بالشكل الذي يخلق انطباعًا خاطئًا، بأن مصر ال تلتزم بتنفيذ قرارات 

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية بشكل مطلق، صحة ما ورد بالتقرير الخاص  كوريا الشمالية.مجلس األمن، فيما يتعلق ب

بجريدة )واشنطن بوست(، والذي زعم أن مصر كانت الوجهة النهائية للشحنة، مؤكًدا، أن تقرير لجنة العقوبات لم يشر من قريب 

 أو بعيد، إلى أن تلك الشحنة كانت في طريقها إلى مصر.

 

 )بوابة األهرام( يؤكد الحاجة الملحة للتوصل لحل سياسي شامل لألزمة اليمنية شكري

 يوم اإلثنين، نظيره اليمني عبد الملك المخالفي، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى القاهرة.تقبل سامح شكري، وزير الخارجية اس
أن الوزير شكري شدد على أنه ال حل عسكري لألزمة اليمنية، ، المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجيةوقال 

  .الد مخاطر االنزالق في صراع ممتدوأن الحاجة باتت ملحة للتوصل لحل سياسي شامل يجنب الب

 

 )بوابة األهرام( األمريكيةمصر ُتدين بأشد العبارات حادث إطالق النار بمدينة الس فيجاس 

قتياًل وإصابة  85أدانت مصر بأشد العبارات حادث إطالق النار بمدينة الس فيجاس فى والية نيفادا األمريكية، والذي أسفر عن 

 آخرين حتى اآلن. 808أكثر من 

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%A9/1460309-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA--%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B3%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%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%A9/1460309-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA--%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B3%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://gate.ahram.org.eg/News/1591647.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1591647.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1591523.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1591523.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1591593.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1591593.aspx
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 )بوابة األهرام( صورة السيسي تزين ميادين غزة

سيسي في أحد ميادين القطاع تقديًرا للدور المصري في إنجاز المصالحة الوطنية الذي توجت للعلق مواطنون في قطاع غزة صوًرا 

كبيرة للرئيس السيسي التي عّلقها عمال قرب دوار أنصار وُكتب على الصورة ال اليوم بدخول حكومة الوفاق للقطاع للمرة األولى.

غرب مدينة غزة: "مصر لن تكل ولن تمل من العمل من أجل أن يكون الشعب الفلسطيني بأفضل حال"، وأسفل هذه العبارة كتب 

 "تحيا مصر" مزينة بألوان العلم المصري.

 

 )بوابة األخبار( فلسطين: نثمن جهود مصر في إتمام المصالحة ببالدنا

ثمن رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية رامي الحمدهلل، الجهود الحثيثة التي بذلتها مصر لضمان إتمام المصالحة ، مشيدا بدورها 

 الداعم للقضية الفلسطينية.

 

 )بوابة األهرام( سفيًرا جديًدا 01السيسي يتسلم أوراق اعتماد 

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.. السفراء هم: تشاينارونج  سفيًرا جديًدا. 01يوم اإلثنين، أوراق اعتماد السيسي تسّلم 

اإلكوادور، وأرمان إساغالييف سفير كازاخستان، و إدواردو كيراتيوتفونج سفير تايالند، ورافائيل فينتيميا شيريبوجا سفير 

أنطونيو فاريال سفير األرجنتين، و ستيفان روماتيه سفير فرنسا، وبول جارنييه سفير سويسرا، و زادا ماهامان بشير سفير 

ندا، ن اوريجن سفير أيرلالنيجر، وبول أوكووه سفير غانا، وتوميسالف بوسنجاك سفير كرواتيا، ويان ثيسلف سفير السويد، و شو

و جيامباولو كانتينى سفير إيطاليا، واجيس داتون سفير كندا، ولويس راؤل لوبيث سفير جواتيماال، واعطاء أفندي سفير جمهورية 

  القمر المتحدة، و شاريوف أوراز محمد آتاجانوفيش سفير تركمانستان.

 

 خبار()بوابة األ نائب وزير خارجية اليونان يصل القاهرة

يوم اإلثنين، وفد يوناني برئاسة تيرينس نيكوالس كويك نائب وزير الخارجية اليوناني، قادما وصل مطار القاهرة الدولي، مساء 

وصرحت مصادر دبلوماسية  من أثينا في زيارة للبالد تستغرق يومين، يبحث خاللها دعم عالقات التعاون بين مصر واليونان.

بصالة كبار الزوار، أن سيلتقي الوفد خالل زيارته مع عدد من المسئولين ، لبحث دعم عالقات التعاون كانت فى استقبال الوفد 

 بين مصر واليونان ، إلى جانب استعراض آخر التطورات اإلقليمية والدولية.

 )بوابة األخبار( "الخارجية" تهيب بالمواطنين التأكد من سالمة إجراءات استقدامهم للعمل في لبنان

أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين توخي أقصى درجات الحذر في إتباع اإلجراءات القانونية الخاصة باستقدامهم للعمل 

مل حقيقية لدى كفالء موثوقين، وفي إطار المهن التي يجيز القانون ممارستها لغير في لبنان، والتأكد من توافر فرص ع

 اللبنانيين.

http://gate.ahram.org.eg/News/1591298.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1591298.aspx
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2542794/1/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%AB%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2542794/1/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%AB%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7.html
http://gate.ahram.org.eg/News/1591362.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1591362.aspx
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2543082/1/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2543078/1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%83%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2543078/1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%83%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7.html
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 )مصرالعربية( أسوشيتد برس: سد النهضة يهدد بقطع شريان الحياة عن مصر

ولفتت  .أنباء أسوشيتد برس أوردته وكالةسد المنبع يترك مصر خائفة على شريان حياتها، نهر النيل"، بحسب تقرير مطول "

من أراضيها الزراعية بسبب عملية  % 80الوكالة األمريكية إلى دراسة مفادها أن الدولة العربية األكثر تعدادا سكانيا قد تفقد 

 1فحسب إذا طالت مدة الملء إلى  % 02سنوات فيما ينخفض الفاقد إلى  3خزان السد اإلثيوبي إذا حدثت في نطاق زمني  ملء

 سنوات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A9/1460334-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AA%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B3--%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%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%A9/1460334-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AA%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B3--%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية

 (العربي الجديد) الحالة الصحية لرئيس الوزراء تعّجل بتركه لمنصبه: العصار ومحيي الدين أبرز البدائل

قالت مصادر في مجلس الوزراء المصري إن إجراءات التمهيد لخروج رئيس الحكومة شريف إسماعيل من المنصب، بدأت بشكل 

ة القريبة الماضية، كاشفة أنه يعاني من ورم سرطاني متسارع أخيرًا بسبب حالته الصحية التي شهدت تراجعًا كبيرًا خالل الفتر

وأشارت المصادر إلى أن السيسي أبدى تمسكًا بشريف إسماعيل نظرًا ألدائه الدور  .بالقنوات المرارية، ويحتاج إلى عالج مستمر

 كبير من الظهور والتصريحات المطلوب منه على أكمل وجه، إضافة لكونه ال يصنع أزمات إعالمية أو سياسية نظرًا ألنه ُمقّل بشكل

 اإلعالمية.

 

 )بوابة األخبار( ال تغييرات وزارية.. ولجنة عليا لبحث نتائج التعداد«: إسماعيل»

 دم إجراء تغييرات في الحقائب الوزارية خالل الوقت الراهن.أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ع

 

 (اليوم السابع) رئيس الوزراء أمام البرلمان: القيادة السياسية تدعم الحكومة فى كل األوقات

موضحا أن القيادة  للحكومة،عون  أن البرلمان كان داعما للحكومة خالل الفترة الماضية، وخير الوزراء،قال شريف إسماعيل، رئيس 

 كأفضل وهنا القادمة سيكونأن مؤشرات العمل خالل الفترة  إلىالفتا  والحالية،السياسية داعمة للحكومة في الفترة السابقة 

وأكد فى تصريحات صحفية عقب انتهاء  عدد من المشروعات القومية التى سيفتتحها رئيس الجمهورية خالل الفترة القادمة. 

مشروعات القوانين التي تم اإلنتهاء منها وما سيتم  النواب،متة بمقر مجلس النواب، أنه استعرض خالل كلمتة بمقر مجلس كل

موضحا أنه من بين األولويات للقوانين فى دور اإلنعقاد الثالث مشروعى قانون المناقصات  القادم،مناقشتها فى دور اإلنعقاد 

  الصحي.والمزايدات والتأمين 

 

 (األسبوع) مجلس النواب يوافق على تعيين محمد عمران رئيسا للهيئة العامة للرقابة المالية

جاء  .د مصطفى عمران رئيسا للهيئة العامة للرقابة الماليةوافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بتعيين الدكتور محم

ذلك في الجلسة االفتتاحية لدورة االنعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي األول لمجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس 

 المجلس.

 

 (وكالة أنباء أونا) مجلس النواب يعلن خلو دائرة جرجا لوفاة نائبها

أعلن رئيس مجلس النواب على عبد العال خلو دائرة جرجا جنوب محافظة سوهاج لوفاة النائب هرقل وفقى عن حزب مستقبل 

ليه رسالة وزير الداخلية يوضح جاء ذلك خالل أولى جلسات مجلس النواب لدور االنعقاد الثالث، اليوم االثنين، بعدما وصلت إ .وطن

 فيها وفاة النائب خالل شهور يوليو الماضى خالل اإلجازة البرلمانية.

https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/10/2/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%87
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/10/2/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%87
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2542818/1/%C2%AB%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%C2%BB-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9..-%D9%88%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2542818/1/%C2%AB%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%C2%BB-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9..-%D9%88%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA.html
http://www.youm7.com/story/2017/10/2/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%89/3438929
http://www.youm7.com/story/2017/10/2/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%89/3438929
http://www.الأسبوع.com/Article/338827/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://www.الأسبوع.com/Article/338827/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://onaeg.com/?p=2920373
http://onaeg.com/?p=2920373
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 )مصرالعربية( 7005يدي: ندعم السيسي في رئاسية السو

قال النائب محمد السويدي، رئيس ائتالف دعم مصر صاحب األغلبية البرلمانية، إن القرارات االقتصادية التي هذه اتخذتها الدولة 

عن و خالل الفترة الماضية جريئة ولم يتخذها أحد من قبل، مشيًرا إلى أن المواطن البسيط سيشعر بنتائج هذه اإلجرءات قريًبا.

هذا الرجل تسلم بلد ليس بها أى ” االنتخابات الرئاسية المقبلة، شدد على ضرورة ترشح السيسي لفترة رئاسية ثاني،قائال:

إمكانيات، وفي خالل فترة قصيرة فعل ما عجز كثيرون عن القيام في سنوات طوال، مثل اإلصالحات االقتصادية وكذلك إعادة 

 كن أحد يتوقعها".دور مصر الخارجي والذي تم بسرعة لم ي

 

 (اليوم السابع) النائب جون طلعت يقدم طلب إحاطة لتسليم المتهمين بذبح األقباط فى ليبيا لمصر

أكد النائب جون طلعت، عضو لجنة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه قدم طلب إحاطة إلى السفير سامح 

ن أجل مطالبة السلطات الليبية بتسليم المتهمين بذبح المصريين األقباط التى نفذها تنظيم "داعش" شكرى وزير الخارجية م

 إلى السلطات المصرية إلجراء التحقيقات معهم.   7008عام 

 

 )بوابة األهرام( برقية من مجلس النواب لتأييد سياسات السيسي الداخلية والخارجية

لبرلمان بدور االنعقاد الثالث، أرسل مجلس النواب برقية تأييد لسياسات السيسي الداخلية والخارجية، تزامًنا مع أولى جلسات ا

يوم اإلثنين، قال فيها إن "مجلس النواب المعبر عن ضمير األمة، وهو يستهل بعون اهلل وتوفيقه، أولى جلسات دور انعقاده 

الثالث للفصل التشريعي األول، يعلن تأييده الكامل للسياسات المتوازنة التي أرسيتم دعائمها في إطار من الحرية وااللتزام 

 بالشرعية، وترسيخ دعائم األمن واالستقرار".

 

 )بوابة األهرام( اتفاقيات دولية للجان إلبداء الرأي فيها 2رئيس البرلمان يحيل 

يوم األحد، والتي ة لدراستها، وإبداء الرأى فيها اتفاقيات دولية للجان المختص 2أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب 

نمية، بشأن بشأن الموافقة على االتفاق المبسط مع الوكالة الفرنسية للت 7002لسنة  772شملت قرار رئيس الجمهورية رقم 

 000مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل باإلسكندرية، ويتيح بمقتضاه للوكالة الفرنسية تسهيال ائتمانيا في صورة تمويل يبلغ 

 .01/8/7002مليون يورو، والموقع فى القاهرة بتاريخ 

 

 )بوابة األهرام( تفاصيل كلمة رئيس الوزراء أمام البرلمان في دور االنعقاد الثالث

يوم اإلثنين، كلمة في بداية دور االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي ف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ألقى المهندس شري

ومساندة قوية من مجلس النواب، وأن الشعب المصري األول لمجلس النواب، مؤكًدا أن برنامج الحكومة لم يكن لينفذ إال بدعم كبير 

 أختار النواب ثقة فيهم وقدراتهم وإيمانًا بإخالصكم ووطنيتهم.

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%A9/1460310-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3---%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1----%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D8%B1%C2%A0-%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7
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%A9/1460310-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3---%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1----%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D8%B1%C2%A0-%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7
http://www.youm7.com/story/2017/10/3/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%B9%D8%AA-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B0%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7/3439207
http://www.youm7.com/story/2017/10/3/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%B9%D8%AA-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B0%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7/3439207
http://gate.ahram.org.eg/News/1591524.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1591524.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1591575.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1591575.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1591460.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1591460.aspx
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 (جريدة االهرام)مليار دوالر وفرتها البنوك لتمويل االستيراد منذ نوفمبر الماضى  81

مليار دوالر بنهاية شهر  31.833مليون دوالر ليسجل  390أعلن البنك المركزى المصرى أمس ارتفاع صافى االحتياطى األجنبى بنحو 

، إن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع تدفقات النقد «األهرام»ل رامى أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزى لـ وقا، سبتمبر الماضي

 .مليار دوالر 81أضاف أن إجمالى ما وفرته البنوك لتمويل االستيراد منذ نوفمبر الماضى بلغ واألجنبى بجميع القطاعات، 

 

 (المصري اليوم) امات ومديونيات منذ نوفمبر الماضيمليار دوالر التز 01.5طارق عامر: مصر سددت 

 .مليار دوالر التزامات ومديونيات مباشرة منذ نوفمبر الماضي 01.5قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إنه تم سداد 

 

 (المصري اليوم) مليارات جنيه من المواطنين 00خطتها لتحصيل تعلن « الضرائب العقارية»

مليارات جنيه إيرادات من الضريبة  00قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المصلحة تخطط لحصد 

 مليار جنيه حاليا. 7صعودا من  7073العقارية، وذلك بحلول 

 

 (المصري اليومتراجًعا في إجمالي مبيعات حديد التسليح ) % 78

 جمالي مبيعاتقالت مصانع حديد التسليح، إن معظمها سيقوم بتثبيت أسعارها أو تخفيضها، خالل أكتوبر الجاري، فيما حقق إ

خالل العام الحالي، مقارنة بالعام السابق، على خلفية قرار تعويم الجنيه، وارتفاع أسعار  %78تلك المصانع تراجعا نسبته 

 .%50و 20الحديد بنسب ما بين 

 

 (المصري اليوم) يوقع أكبر صفقة لشراء الطاقة في تاريخ مصر« القطاع الخاص»

الدقهلية وادي النطرون »، و«الدقهلية جنوب الوادي للدواجن»، عن توقيعها صفقة مع شركتي «كرم سوالر»أعلنت شركة 

وبموجب ، عاًما 30من احتياجاتهما من الطاقة الشمسية على مدار  ٪28، التابعتين لمجموعة الدقهلية، بهدف توفير «للزراعة

، األولي في محافظة المنيا، والثانية في وادي 7005الصفقة، سيتم بناء محطتين لتوليد الطاقة الشمسية، خالل عام  هذه

ميجاوات من الكهرباء، األمر الذي يجعلها أكبر اتفاقية  73.8مليون دوالر أمريكي، من أجل توفير  73النطرون، باستثمارات تقدر بـ

 في تاريخ مصر. شراء للطاقة وقعها القطاع الخاص

 

 

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/202407/5/616141/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D9%86%D9%88.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202407/5/616141/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D9%86%D9%88.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1199611
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1199611
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1199785
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1199785
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1199101
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1199101
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1199005
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1199005
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 (مصر العربية) مليار؟ 0.3أذون خزانة بـ« سوديك»مليار من البنوك.. لماذا تشتري  3.3رغم اقتراضها 

أكد خبراء اقتصاديون صعوبة استثمار الشركات في أذون الخزانة من أموال التسهيالت البنكية؛ مرجعين السبب إلى أن فوائد 

جاء ذلك تعقيًبا على ، ية تقترب من سعر فائدة أذون الخزانة وقد تتجاوزها ولذلك فإن االستثمار فيها خسارةالتسهيالت البنك

 ،مليار جنيه فى أذون الخزانة التي أكدوا أنها ناتجة عن أرباحها وليس من التسهيالت البنكية 0.3إعالن شركة "سوديك" استثمارها 

األموال ال يمكن إال فى حالة واحدة وهى استخدام الشركات لعمليات التوريق من أجل تحقيق فيما أشار آخرون، إلى أن استثمار هذه 

 أعلى األرباح.

 

 (مصر العربية) مليار دوالر.. ما ضمانات الحكومة لسداد الديون؟ 90بعد اقترابها من 

رة استنادا عليها قال خبراء اقتصاديون، إن هناك مجموعة من الضمانات التى من خالل تستطيع الحكومة اقتراض مبالغ كبي

وفى الوقت نفسه يطمئن الدائنون على أموالهم وإمكانية حصولهم عليها فى أى وقت، مشيرين إلى أن أبرز هذه الضمانات، 

أرصدة البنك المركزي فى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والضمانات الدولية وأصول البنك المركزي المصري الجارية وتعامالته 

 لدولية، فضال عن أصول وممتلكات الدولة سواء حقول بترول أو غاز.مع البنوك ا

 

 (البديل) مليون جنيه 100تواجه شبح اإلفالس.. والخسائر « المصرية لألدوية»بالمستندات| 

تواجه الشركة المصرية لتجارة األدوية، كبرى الشركات الحكومية العاملة في مجال توزيع الدواء، كارثة االنهيار بعد أن وصلت 

، وباتت الشركة تواجه شبح الحل في ”البديل”مليون جنيه، بحسب مستندات توصلت إليها 100أكثر من  خسائرها هذا العام إلى

 مليارات جنيه. 3ظل تجاوز فاتورة السحب على المكشوف من البنوك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1459711-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1--%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%83-1-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%B0%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1--%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1459711-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1--%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%83-1-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%B0%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1--%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1459876-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%8090-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1---%C2%A0%D9%85%D8%A7-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%9F
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1459876-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%8090-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1---%C2%A0%D9%85%D8%A7-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%9F
https://elbadil.com/2017/10/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%B4/
https://elbadil.com/2017/10/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%B4/
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 قضايا المجتمع

 

 االعالم

 (بوابة االهرام) الصحف القومية إضرار باألمن القوميعبد المحسن سالمة: رفع أسعار 

قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سالمة، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة األهرام، إن ما يثار حول رفع أسعار 

وطالب نقيب الصحفيين، ، لمصري، الفًتا إلى أن هناك مطالبات برفع سعر النسخةالصحف القومية عبث وإضرار باألمن القومي ا

مليارات جنيه، مشيًرا إلى أن المؤسسات القومية ال  00بإسقاط الضرائب المستحقة على المؤسسات القومية والتي تزيد عن 

 تمتلك القدرة على سداد تلك المبالغ الهائلة في الوقت الراهن.

 

 (الشروق) «رام اهلل»عمرو أديب يقدم برنامجه من  بعد المصالحة..

الشارع الفلسطيني ، من رام اهلل؛ لتحليل ما يشهده «ON E»، على فضائية «كل يوم»قّدم اإلعالمي عمرو أديب، حلقة برنامجه 

أنا كمواطن مصري أشعر بفخر شديد أثناء وجودي في رام اهلل، »وقال ، من تطورات، بعد تحقيق المصالحة بين فتح وحماس

ما حدث معجزة »، مضيًفا: «وذلك بعد الدور الذي لعبته الدولة المصرية في تحقيق المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس

 «.بكل المقاييس

 

 (اليوم السابع) مليار جنيه 09وطنية للصحافة": ديون المؤسسات القومية بلغت رئيس "ال

مليار جنيه ما  09ة بلغت المؤسسات الصحفية القوميقال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن ديون 

 ن وخسائر، موضحًا أنه خالل فحصه نسب الخسارة والمكسب سنجد الدين ال يتعدى ثلث المبلغ المذكور سابًقا.بين ديو

 

 الصحه

 (الوطن) «البعوض»وكلمة السر «.. القصير»ينتشر فى « فيروس الصحراء»

، أصاب اآلالف من أهالى البلدة بإعياء شديدة وارتفاع فى درجات الحرارة، حتى «فيروس»مدينة القصير فى ظهر منذ أكثر من شهر 

ه العذبة، رغم أن األهالى يعانون من أزمة ، الذى تنقله بعوضة تعيش فى الميا«حمى الضنك»أعلنت وزارة الصحة أنه فيروس 

عطش، بسبب قلة المياه، وينتشر بالمدينة السقاءون وباعة جراكن المياه فى شوارعها، ورغم كشف وزارة الصحة لحقيقة هذا 

 .«التيفويد»الفيروس فإن األمر ما زال يكتنفه الغموض ويثير الشكوك لدى المواطنين بسبب ظهور بعض حاالت مصابة بـ

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1591688.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1591688.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02102017&id=af402452-a88c-4c21-bdf5-23aaa4ac96ea
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02102017&id=af402452-a88c-4c21-bdf5-23aaa4ac96ea
http://www.youm7.com/story/2017/10/2/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%AA-19-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87/3439600
http://www.youm7.com/story/2017/10/2/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%AA-19-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87/3439600
http://www.elwatannews.com/news/details/2571411
http://www.elwatannews.com/news/details/2571411


 

 

7002أكتوبر  30  مرصد اإلعالم المصري       9   

 

 الزراعة

 (الوطن) على المزارعين« مصيبة وحلت»زيادة سعر طن األسمدة «: نقيب فالحين قنا»

لت على جنيه، مصيبة وح 730قال أحمد محمد أبو الوفا نقيب الفالحين بمحافظة قنا، إن "الزيادة الجديدة في سعر طن األسمدة 

وأضاف في تصريح خاص لـ "الوطن" أن الزيادة األخيرة في األسمدة سوف ."المزارع هيالقيها من ارتفاع أسعار الوقود وال أسمدة

 جنيه حتى يتمكن الفالح من تغطية تكاليف زراعته. 0000تصعد المطالب بزيادة سعر طن القصب إلى 

 

 

 (الوطن) ك أسعار السماداتحاد فالحي المنيا: اإلنتاج سيتراجع بعد تحري

عبر عدد من الفالحين في المنيا عن تضررهم من ارتفاع أسعار األسمدة بشكل مبالغ فيه، وحذروا من تراجع اإلنتاج الزراعي 

خاصة القمح وقصب السكر، مما سيدفع الدولة إلى االستيراد من والحيواني، جراء إحجامهم عن زراعة المحاصيل االستراتيجية 

 الخارج ويكبدها أمواال طائلة.

 

 النقل والمواصالت

 (الوطن) خروج عربة قطار ركاب السويس عن القضبان

خروج إحدى عربات قطار السويس القادم من اإلسماعيلية، عن القضبان بسبب شهدت منطقة األلبان بحي األربعين بالسويس، 

 تهالك شريط السكة الحديد، دون وقوع خسائر بشرية.

 

 قباطاأل

 (الوطن) تواضروس يستقبل مجموعة من رهبان "تيزيه" الفرنسية

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم ، تواضروس الثاني، مجموعة من رهبان منطقة تيزيه بجنوب فرنسااستقبل 

 الكنيسة القبطية األرثوذكسية، إن تواضروس تعرف خالل اللقاء على نظام رهبنة هذه المجموعة وتاريخها.

 

 أخرى

 (الوطن) «بيع الشركةفين حقوقنا المتأخرة بعد «: »تراست السويس»استغاثة من عمال 

أرسل عمال شركة تراست بالسويس، خطاب استغاثة لرئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس، يطالبون بضرورة األخذ في 

، وذلك في أثناء  7007العمل، بتاريخ أكتوبر االعتبار حقوق العمال الذين توقفت مستحقاتهم المالية منذ توقف الشركة عن 

عامال، مشددين على  120وأكد العمال في استغاثاتهم اليوم، أن الشركة كانت تضم ، بيع الجهاز أرض الشركة أو سحب تخصيصها

ة ًا لحكم محكموفق ،شركة، ولهم مستحقات مالية متأخرةضرورة الحرص على حقوقهم المالية لكونهم ما زالوا حتى اآلن على قوة ال

 .صادر في هذا الشأن

 

http://www.elwatannews.com/news/details/2574630
http://www.elwatannews.com/news/details/2574630
http://www.elwatannews.com/news/details/2573283
http://www.elwatannews.com/news/details/2573283
http://www.elwatannews.com/news/details/2575452
http://www.elwatannews.com/news/details/2575452
http://www.elwatannews.com/news/details/2575284
http://www.elwatannews.com/news/details/2575284
http://www.elwatannews.com/news/details/2572374
http://www.elwatannews.com/news/details/2572374
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني

 )بوابة األهرام( مايو 08من كوادر حركة حسم في مدينة  3الداخلية: مصرع 

أعلنت وزارة الداخلية عن مصرع ثالثة من حركة حسم خالل تبادل إلطالق النار مع قوات األمن أثناء مداهمة أحد األوكار الخاصة 

 .مايو 08على منطقة المقابر )تحت اإلنشاء( والكائنة بمنطقة  بالحركة

 

 )بوابة األخبار( بمناسبة عيد األضحى 22سجينا واإلفراج الشرطي عن  030العفو عن 

عقد قطاع السجون، لجانا لفحص ملفات نزالء السجون في الجمهورية، لتحديد مستحقي اإلفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة 

كما باشرت  نزيال ممن يستحقون اإلفراج عنهم بالعفو. 030بمناسبة عيد األضحى، وانتهت أعمال اللجان إلى تطبيق القرار على 

نزياًل  22اللجنة العليا للعفو فحص حاالت مستحقي اإلفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى اإلفراج عن 

 إفراجًا شرطيًا.

 

 )بوابة األهرام( ننيابة أمن الدولة تقرر حبس سارة حجازي وأحمد عالء في واقعة رفع علم المثليي

يوًما على ذمة التحقيقات، بتهمة الترويج للمثليين، ورفع  08قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس سارة حجازي، وأحمد عالء، 

إلى جماعة أسست على خالف أحكام القانون، الغرض منها ووجهت النيابة لهم تهًما باالنضمام  علم الرينبو بالتجمع الخامس.

تعطيل أحكام الدستور، والقانون، والترويج ألفكار ومعتقدات تلك الجماعة، بالقول والكتابة، والتحريض على الفسق، والفجور 

 فى مكان عام.

 

 )بوابة األخبار( إفريقًيا إلى بالدهم 77أمن مطار القاهرة يرحل 

مرحال إفريقًيا إلى بالدهم لمحاولتهم التسلل إلى دول الجوار  77أكتوبر،  7رحلت سلطات األمن بمطار القاهرة الدولي، االثنين 

وصرحت مصادر أمنية بالمطار بأن المرحلين وصلوا على عدة مأموريات من الدقهلية وبورسعيد، وضمت  بطريقة غير شرعية.

نيجيريين(، وتم ترحليهم إلى بالدهم على رحالت طيران مختلفة بعد فحصهم  5من إثيوبيا و 3السودان، و من 00القائمة )

  جنائيا، وتم إخطار سفارات بالدهم.

 

 (البوابة نيوز) مصدر أمني: عبوة هيكلية داخل مدرسة سيدي سالم بكفر الشيخ

عامل نظافة في قنبلة داخل مدرسة بسيدي سالم بكفر الشيخ، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وخبراء  اشتبه

  .المفرقعات ورجال المباحث، وتبين أنها قنبلة هيكلية

http://gate.ahram.org.eg/News/1591486.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1591486.aspx
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2542755/1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%B9%D9%86-131-%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D9%8A-%D8%B9%D9%86-77-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2542755/1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%B9%D9%86-131-%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D9%8A-%D8%B9%D9%86-77-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84.html
http://gate.ahram.org.eg/News/1591651.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1591651.aspx
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2542943/1/%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D9%84-22-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%85.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2542943/1/%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D9%84-22-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%85.html
http://www.albawabhnews.com/2738848
http://www.albawabhnews.com/2738848


 

 

7002أكتوبر  30  مرصد اإلعالم المصري       11   

 

 (مدي مصر) شخًصا 33ارتفاع عدد المقبوض عليهم في الحملة األمنية على المثليين إلى 

شخًصا على األقل،  33بلغ عدد المقبوض عليهم ضمن الحملة األمنية التي تستهدف مواطنين بدعوى مثلّيتهم الجنسية نحو 

وبدأت نيابة أمن الدولة العليا بمدينة نصر اليوم، اإلثنين، التحقيق مع سارة حجازي  .وفق مصدر حقوقي تحفظ على ذكر اسمه

الُمعبر عن التنوع في الميول الجنسية، « قوس قزح»لقبض عليهما مساء أمس على خلفية رفع علم وأحمد عالء بعد إلقاء ا

 سبتمبر الماضي. 77يوم « مشروع ليلى»خالل حفل 

 

 (مصر العربية) نقابيين بالضرائب والكهرباء.. والنيابة تستأنف 9إخالء سبيل 

ملين بشركة الكهرباء بمدينة سمنود بالغربية، نقابيين منهم اثنان من العا 9االثنين، إخالء سبيل  طنطا، اليومقررت محكمة 

وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية في بيان لها، إّن النيابة استأنفت  .والتظاهرعلى خلفية اتهامهم بالتحريض على اإلضراب 

 على قرار إخالء السبيل، وحددت المحكمة جلسة غد الثالثاء للنظر في استئناف النيابة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.madamasr.com/ar/2017/10/02/news/u/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%88%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3/
https://www.madamasr.com/ar/2017/10/02/news/u/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%88%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3/
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%A9/1460303-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-9-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1--%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%81
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%A9/1460303-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-9-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1--%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%81
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 المحور السادس

 تطورات المشهد العسكري

 

 )مصرالعربية( ألف قطعة سالح من كوريا الشمالية 30تحقيق أممي: مصر طلبت 

ألف قذيفة صاروخية من بيونج يانج بقيمة  30اتفاق بين كوريا الشمالية ورجال أعمال مصريين لشراء كشف تحقيق أممي عن 

تناهز ماليين الدوالرات من أجل الجيش المصري، وفقا لموقع "يو إس نيوز".الموقع األمريكي استند على تقرير نشرته صحيفة 

المتحدة ودبلوماسيين أمريكيين قريبي الصلة بنتائج  واشنطن بوست نقل تصريحات بهذا المعنى عن مسؤولين باألمم

وخطط رجال األعمال المصريون إلبقاء  الصفقة قيد الكتمان لكن التحقيق األممي جرى إجراؤه في أغسطس الماضي  التحقيق.

 بعد أن بعثت الواليات المتحدة رسالة سرية من  إلى القاهرة محذرة من سفينة متجهة نحو قناة السويس.

 

 )بوابة األهرام( ق الدفاع في األردن: مصر ستظل عصية على الرضوخ لتهديدات اإلرهابملح

أقام ملحق الدفاع المصري في األردن عقيد أركان حرب تامر محمد فكري، حفل استقبال بأحد فنادق العاصمة عمان مساء اإلثنين، 

سبة الذكرى الرابعة واألربعين لنصر أكتوبر المجيد بحضور السفير طارق عادل وحرمه، ووزيرة التضامن االجتماعي غادة والي، بمنا

والعميد الركن مصلح المعايطة رئيس هيئة العمليات والتدريب نائبا عن رئيس هيئة األركان المشتركة األردني، والعميد الركن 

ة األركان المشتركة األردنية، واللواء داوود هاكوز المفتش العام لألمن العام األردني، والعميد الركن عدنان القضاة مدير رئاسة هيئ

 ناصر المهيرات مدير كلية الدفاع الوطني األردنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A9/1460345-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%AA-30-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1460345-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%AA-30-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/1591684.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1591684.aspx
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 المحور السابع

 تطورات المشهد السيناوي

 

 :7002أكتوبر  07تطورات 

 

إكتشاف وتدمير جسم نفق رئيسى على الشريط الحدودى بشمال سيناء ودراجة نارية  يعلنالجيش الثانى الميدانى  -

 (المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية) خاصة العناصر التكفيرية

 
 

 :7002أكتوبر  03تطورات  

 

https://www.facebook.com/EgyArmySpox/posts/1151631224967858
https://www.facebook.com/EgyArmySpox/posts/1151631224967858
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وأفاد مصدر بشركة كهرباء ، توالي عن مدينتي الشيخ زويد ورفحالكهربائي انقطاعه لليوم الثالث على الواصل التيار  -

 (الوطن) الكهربائي 11الشيخ زويد بأن انقطاع التيار الكهربائي عن المدينتين سببه انقطاع فردتي الكابل 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/2576259
http://www.elwatannews.com/news/details/2576259

