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 األولالمحور 

 تطورات السياسة الخارجية

 

 ربي الجديد()الع سد إثيوبي جديد يضر بمصر مائيًا وسياسيًا

حّذر سياسيون وفنيون مصريون في مجال الري من تدهور سريع في العالقات الثنائية لمصر مع كل من إثيوبيا والسودان، بسبب 

ر بدوره، قال الخبي شروع الجانب اإلثيوبي في بناء سد جديد، باإلضافة إلى سد النهضة الذي اقترب من مرحلة االنتهاء من بنائه.

سم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث األفريقية، عباس شراقي، إن "إثيوبيا ستعلن خالل أيام عن إنشاء سد المائي، رئيس ق

جديد خالف سد النهضة"، مضيفًا أن "هذا السد سيكون أخطر من سد النهضة نفسه"، وموضحًا أن ذلك السد يأتي ضمن مخطط 

  د كبرى لن يقل تأثيرها عن سد النهضة.مشروعًا مائيًا على نهر النيل يشمل ثالثة سدو 09إلنشاء 

 

 )بوابة األخبار( فتح وحماس تجتمعان في القاهرة غدًا إلتمام المصالحة

الحوار االفتتاحي لملف المصالحة، وسط يستعد وفدى حركتي فتح وحماس للتوجه إلى القاهرة صباح غدًا الثالثاء لبدء جلسات 

تطلعات الشعب الفلسطيني إلنهاء االنقسام ورفع المعاناة عن قطاع غزة وتحقيق الوحدة الوطنية، والتي من شأنها تقوية 

 موقف المفاوض الفلسطيني فى عملية السالم .

 

 (70)عربي أبو مرزوق: لقاء القاهرة في منتهى األهمية ونجاحه بيد عباس

شدد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، على أهمية جولة اللقاءات المرتقبة، بين حركته وحركة "فتح" 

ن "محطة الحوار في القاهرة في منتهى األهمية، وأوضح في تغريدة له عبر موقع "تويتر" "، أ في العاصمة المصرية القاهرة.

خاصة في ظل التوقعات الشعبية الكبيرة"، مؤكدا أن "النجاح رهينة بيد الرئيس الفلسطيني )محمود عباس( وعليه تقديم ما 

 تقتضيه الحالة".

 

 )العربي الجديد( "حماس" تسعى إلشراك قيادتها بالضفة في حوارات القاهرة

أّن الحركة أبلغت مسؤولي جهاز االستخبارات المصري رغبتها في إشراك وفد من قيادتها  ّدت مصادر موثوقة في حركة "حماس"أك

وقالت المصادر إّن "حماس" طلبت  ثالثاء في القاهرة.في الضفة الغربية في الحوارات مع حركة "فتح"، المزمع عقدها غدًا ال

يشكل س رسمياً من مصر التنسيق مع إسرائيل من أجل السماح لثالثة من قادتها في الضفة الغربية بااللتحاق بالوفد القيادي الذي

 من الخارج وقطاع غزة.

 

https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/10/8/%D8%B3%D8%AF-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%B6%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2545489/1/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%84%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.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2545489/1/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%84%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.html
http://arabi21.com/story/1039866/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%82-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/10/8/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/10/8/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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 (70)عربي عبد اهلل األشعل يكشف " عن مخطط لتصفية "حماس"

، عن مخطط عربي مصري إسرائيلي، يهدف إلى "تصفية"  تحدث مساعد وزير الخارجية المصري األسبق، الدكتور عبد اهلل األشعل

 تعرض لـ"عمليةحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، في الوقت الذي تمكنت فيه "إسرائيل" من العالم العربي وخاصة مصر التي ت

 تدمير" مستمرة.

 

 (70)عربي طر أقامه نائب مصري بباريسفشل مؤتمر لـ"تشويه" ق

أعلنت وسائل إعالم قطرية، فشل مؤتمر في باريس أقامه النائب في البرلمان المصري الحالي، عبد الرحيم علي، كان يسعى 

عنوان "قطر.. أزمات  وقالت صحيفة "الشرق" القطرية إن مؤتمرا حمل لتشويه سياسات قطر وزجها بملف دعم لإلرهاب وتمويله.

الشرق األوسط" الذي كان الهدف منه تشويه سياسات الدولة القطرية وزجها بملف دعم لإلرهاب وتمويله انتهى بفشل ذريع 

وأوضحت أن من حضر المؤتمر هم "صحفيون مرتزقة، وجميع سفراء دول الحصار، فيما كان الحضور األكبر  لضعف المشاركين.

وتناقل نشطاء على مواقع  ب المنتمين لحزب اليمين المتطرف الفرنسيين المدعوم من أبو ظبي".على وجه الخصوص من نصي

التواصل االجتماعي مقطعا مصورا للنائب المصري عبد الرحيم علي خالل حضوره في المؤتمر بباريس يقر بفشل المؤتمر بسبب 

 لمؤتمر.عدم الحضور، متهما سفير قطر بتهديد صاحب الفندق الذي أقيم فيه ا

 

 )بوابة األهرام( الخارجية: ننسق مع السلطات الليبية الستعادة جثامين األقباط المصريين

يق بالتنس قال السفير خالد يسري رزق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، إن وزارة الخارجية تعمل

مع كافة أجهزة الدولة المعنية على االنتهاء من إجراءات نقل رفات المواطنين المصريين الذين اغتالتهم يد اإلرهاب اآلثم في 

  إلى أرض الوطن. 7902ليبيا عام 

 

 )بوابة األهرام( مصر تدين الهجوم اإلرهابي على قصر السالم في جدة

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الهجوم اإلرهابي على نقطة الحراسة التابعة 

 للحرس الملكي أمام قصر السالم في جدة، مما أسفر عن استشهاد ضابطي أمن وإصابة ثالثة آخرين.

 

 )بوابة األهرام( بتأهل المنتخب المصري لكرة القدم لكأس العالمولي عهد السعودية يهنئ السيسي 

 المنتخب تأهل بمناسبة تهانيه، قدم الذي ٬اتصااًل هاتفيًا، من األمير محمد بن سلمان، ولي عهد السعودية،  لسيسيتلقى ا

 .المقبل العام منتصف روسيا في إقامتها المقرر العالم، كأس نهائيات إلى القدم لكرة المصري الوطني

 

http://arabi21.com/story/1039593/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
http://arabi21.com/story/1039810/%D9%81%D8%B4%D9%84-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%84%D9%80-%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
http://gate.ahram.org.eg/News/1594317.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1594317.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1594065.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1594065.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1594422.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1594422.aspx
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 )بوابة األهرام( أمير الكويت يهنئ السيسي بتأهل مصر لنهائيات كأس العالم

عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة تأهل المنتخب الكروي بعث أمير الكويت الشيخ صباح االحمد ببرقية تهنئة الى السيسي 

 ، التي تسضيفه روسيا .7902لنهائيات كأس العالم 

 

 )بوابة األهرام( السفراء األجانب يهنئون مصر بالتأهل للمونديال

، وذلك بفوز المنتخب 7902عن التهنئة لمصر، وشعبها، بتأهل الفراعنة لمونديال روسيا  أعرب عدد من السفراء األجانب بالقاهرة،

 الوطني لكرة القدم على نظيره الكونغولي. كما هنأت السفارة األمريكية بالقاهرة مصر، وكتبت على )تويتر( "ألف مبروك للفراعنة.

 ".7902روسيا 

 

 )بوابة األهرام( اإلفريقي يهنئون مصر بالصعود لكأس العالمرئيس البرلمان العربي ومستشار البرلمان 

هنأ رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، مصر، بمناسبة صعود منتخبها لكرة القدم لكأس العالم بروسيا، 

جانبه ، أشاد المستشار السياسي لرئيس البرلمان اإلفريقي النائب مصطفى الجندي، بأداء  من .عقب فوزه على منتخب الكونغو

  بموسكو. 7902نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم، وتحقيق الفوز المستحق على منتخب الكونغو، والتأهل لكأس العالم لعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1594497.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1594497.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1594421.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1594421.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1594462.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1594462.aspx
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية

 

 )العربي الجديد( قضايا التظاهر والتجمهر إلى محاكم أمن الدولة طوارئإحالة 

لجديدة في قضايا التظاهر أصدر رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، بناء على تفويض من السيسي، قرارًا بإحالة الدعاوى ا

وصدر القرار  والتجمهر واإلرهاب واإلضراب إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، ما يعني عدم السماح بالطعن على األحكام الصادرة فيها.

 .الماضي إبريل 09بناء على حالة الطوارئ المعلنة في مصر منذ 

  

 )مصرالعربية( رار يستدعي مصالحة اإلخوانرجب حميدة: استقالتي على مكتب عنان خالل أيام.. واالستق

كشف رجب هالل حميدة أمين عام حزب العروبة الذي يترأسه الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة سابقا عن نيته 

وقال حميده خالل حواره لـ"مصر العربية"إن عنان  في التقدم باستقالته من الحزب مبررا ذلك بغياب الديمقراطية داخل الحزب.

 مصالحة وطنية مع جماعة اإلخوان المسلمين، وإصدار عفو رئاسي عن قياداتهم. جراءإلال ينوي الترشح للرئاسة داعًيا 

 

 (70)عربي "اإلخوان" تهنىء الشعب المصري بالتأهل لنهائيات كأس العالم

هنأت جماعة اإلخوان المسلمين المنتخب والشعب المصري بالفوز على منتخب الكونغو بهدفين مقابل هدف، في الجولة 

ة لنهائيات كأس العالم الذي ستستضيفه روسيا عام الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة بالتصفيات اإلفريقية، المؤهل

في تغريدة لها على موقع "تويتر": "نأمل أن تظل مصر في فرح وهناء وتقدم وازدهار، ونترقب فرحتها  –وقالت الجماعة  .7902

 الكبرى يوم يُعم فيها العدل، وينحسر الظلم، وينال أهلها حريتهم وكرامتهم.. #مبروك_لمصر".

 

 )بوابة األهرام( ه بمواصلة التحركات المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينيةالسيسي يوج

يوم األحد، اجتماعًا ضم رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع، والداخلية، والعدل، والمالية، باإلضافة إلى رئيسي السيسي، عقد 

بمواصلة التحركات المصرية الرامية لمساعدة األشقاء الفلسطينيين في  سيسيووجه ال العامة وهيئة الرقابة اإلدارية.المخابرات 

بدء مرحلة جديدة من وحدة الصف الفلسطيني تمهيداً لالنطالق نحو تحقيق السالم العادل بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي 

 بما يلبي طموحات الشعب الفلسطيني المشروعة في حياة أمنة ومستقرة ومزدهرة.وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة 

 

 )بوابة األخبار(أضخم مركز دولي للمؤتمرات في الشرق األوسط السيسي يفتتح 

الشركة الوطنية للمعارض «أضخم مركز دولي للمؤتمرات في الشرق األوسط، والذي سيكون تابعا لـيفتتح السيسي، اليوم، 

 التابعة للقوات المسلحة.» والمؤتمرات الدولية

 

 

https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/10/8/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/10/8/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%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%A9/1460676-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A9--%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%B9%25D
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%A9/1460676-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A9--%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%B9%25D
http://arabi21.com/story/1039913/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D9%86%D9%89%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
http://gate.ahram.org.eg/News/1594264.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1594264.aspx
http://akhbarelyom.com/news/NewDetails/2545937/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1..-%D8%A3%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%AA.html
http://akhbarelyom.com/news/NewDetails/2545937/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1..-%D8%A3%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%AA.html
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 )اليوم السابع( السيسى يستقبل المنتخب الوطنى فى قصر االتحادية

استقبل السيسى اليوم االثنين المنتخب الوطنى األول لكرة القدم وجهازهم الفنى فى قصر االتحادية وذلك لتهنئتهم على التأهل 

 . 7902لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها فى روسيا 

 

 )بوابة األخبار( السيسي يوافق علي صرف مليون ونصف مليون جنيه مكافأة لكل العب بالمنتخب

وافق السيسي على صرف مبلغ مليون ونصف جنيه لكل العب من العبي المنتخب بعد تأهلهم إلى كأس العالم عقب الفوز على 

 .تخب الكونغومن

 

 )بوابة األخبار( النيجيري تعزيز العالقات الثنائية وقضايا القارة اإلفريقيةنظيره مع السيسي يبحث 

الل االتصال تقدير مصر للعالقات الثنائية أجري السيسي اتصااًل هاتفيًا مع رئيس نيجيريا محمد بوهاري، حيث أكد الرئيس خ

رص ح سيسيي مختلف المجاالت. كما أكد الالمتميزة التي تربطها بنيجيريا، معربًا عن التطلع لمواصلة تعزيز التعاون معها ف

 مصر على تكثيف التشاور مع الرئيس النيجيري إزاء مختلف القضايا االفريقية ذات االهتمام المشترك.

 

 )بوابة األخبار( اء يعدل بعض أحكام الئحة "تنظيم الجامعات"رئيس الوزر

، قرارين للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بشان تعديل بعض احكام الالئحة التنفيذية نشرت الجريدة الرسمية

 لقانون تنظيم الجامعات.

 

 )بوابة األخبار( لطوارئ النووية واإلشعاعية"شريف إسماعيل : ضم "شهاب" لعضوية "العليا ل

، بضم المهندس محمد 7902لسنة  7020نشرت الجريدة الرسمية، قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، رقم 

عبدالوهاب، رئيس جهاز شئون البيئة، لعضوية اللجنة العليا للطوارئ النووية واالشعاعية ممثال لوزارة البيئة بدال من شهاب 

وتضمن القرار ضم "عبدالوهاب"، لعضوية  الدكتورة مني كمال، الرئيس السابق لـ"شؤون البيئة"، والوكيل الدائم للوزارة حاليا.

 ة واالشعاعية للمدة الباقية لـ"مجلس اإلدارة".مجلس إدارة هيئة الرقابة النووي

 

 )بوابة األخبار( "تشريعية النواب" توافق على تعديالت قانون الرقابة اإلدارية

ة والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على تعديالت الحكومة، بشأن قانون  الرقابة وافقت لجنة الشئون التشريعي

وتضمنت أهم التعديالت الواردة بمشروع القانون، النص صراحة على أن هيئة الرقابة اإلدارية هى هيئة مستقلة تتبع  اإلدارية.

ية واالستقالل الفنى والمالى واإلدارى، على أن يكون تعيين رئيس رئاسة الجمهورية، كما منحها مشروع القانون الشخصية االعتبار

 الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب، لمدة والية قدرها أربع سنوات قابلة للتجديد.

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2017/10/9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%89-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/3448295
http://www.youm7.com/story/2017/10/9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%89-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/3448295
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2545728/1/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A3%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2545728/1/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A3%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2545461/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2545461/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2545661/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2545661/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2545532/1/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84--%D8%B6%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2545532/1/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84--%D8%B6%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2545430/1/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2545430/1/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html
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 )بوابة األهرام( النائب طارق الخولي يتقدم بسؤال عن أسعار كروت الشحن

تقدم النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العالقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب للموافقة على توجيه سؤال إلى وزير االتصاالت 

ول، على أن يحال الطلب للجنة المختصة لبحثه وتكنولوجيا المعلومات بشأن خفض قيمة كروت الشحن الخاصة بشبكات المحم

 وتقديم تقرير عنه.

 

 )بوابة األخبار( أبو شقة يتنحى عن رئاسة جلسة اللجنة التشريعية لمناقشة عضوية سحر الهواري

أعلن  المستشار  بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية  بمجلس النواب، تنحيه عن نظر الحكم الصادر بشأن النائبة 

بإجمالي ديون  0002سنوات، للتهرب من سداد الديون بادعاء إفالسها، في الفترة السابقة لعام  2سحر الهوارى، بالسجن لمدة 

جاء ذلك فى جلسة اللجنة، بعد أن أرجأت  اللجنة مناقشة الحكم  للجلسة القادمة  لمزيد من الدراسة  مليون جنيه. 702بلغت 

د النقض  على الحكم الصادر  بحق النائبه سحر الهوارى، ومن ثم من جانب األعضاء، حيث  أكد أبوشقة على  أن  شارك  فى إعدا

 سيتنحى عن نظر  الحكم فى الجلسة القادمة .

 

 )اليوم السابع( ضاحى خلفان: لماذا يتضايق البعض عندما ترفع اإلمارات علم مصر على برج خليفة

قال ضاحى خلفان، رئيس شرطة دبى السابق، إن هناك من حزن لرفع اإلمارات علم مصر على برج خليفة، وذلك بعد تأهل 

  ، بعد الفوز المستحق على الكونغو.7902المنتخب المصرى إلى كأس العالم روسيا 
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http://www.youm7.com/story/2017/10/9/%D8%B6%D8%A7%D8%AD%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1/3448250
http://www.youm7.com/story/2017/10/9/%D8%B6%D8%A7%D8%AD%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1/3448250


 

 

7902أكتوبر  90  مرصد اإلعالم المصري       7   

 

 المحور الثالث

 المشهد اإلقتصاديتطورات 

 

 (جريدة االهرام)زيادة فى تحويالت المصريين  %09المركزى: 

بمعدل  7902كشف بيان للبنك المركزى المصرى امس ارتفاع إجمالى تحويالت المصريين العاملين بالخارج خالل شهر أغسطس 

هر ، لتواصل نموها حيث ارتفعت خالل ش7902مليار دوالر خالل شهر أغسطس  0.7مليار دوالر مقابل نحو  0.2لتسجل نحو  09%

 .7902مليار فى يوليو  0.7مليار دوالر، مقابل  0.2مسجلة  %00.0يوليو الماضى بنحو 

 

 (الشروق) مليار جنيه 00.2تطرح أذون خزانة بـ« المالية»

وذكرت "المالية"، على موقعها اإللكتروني، ، مليار جنيه 00. 229رة المالية اليوم األحد، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت طرحت وزا

، وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل %00. 907مليار جنيه، بمتوسط عائد  2. 229يوًما بقيمة  00أنه تم طرح أذون خزانة أجل 

 . %02. 070عائد  نيه، بمتوسطمليارات ج 2يوًما بقيمة  722

 

 (الشروقمليون يورو لتطوير الخط األول للمترو) 209لتدبير قرض بـ«االستثمار األوروبى»تتفاوض مع«األنفاق»

مليون يورو لتمويل مشروعات  209القومية لألنفاق مع بنك االستثمار األوروبى للحصول على قرض بقيمة تتفاوض الهيئة 

مليار جنيه لتمويل مشروعات التطوير بالخط األول  09التطوير بالخط األول لمترو األنفاق وقال جمال الدين إن الهيئة تحتاج لنحو 

قطارا جديدا لتدعيم أسطول الخط األول للمترو إلى  07مليار جنيه فقط لشراء  00وذكر أن الهيئة تحتاج نحو ، للمترو بشكل شامل

 قطارا تعمل حاليا. 00جانب تأهيل 

 

 (الشروق) جرار سكك حديدية بسعر أفضل من المنافس 099األمريكية قدمت عرضا لتوريد « EMD»شركة 

مليون  7.2حصان بسعر  0999جرار جديدة لهيئة السكك الحديدية منذ عامين بقدرة  099األمريكية توريد  emd عرضت شركة

األمريكية بتعديل عرضها  emdقالت المصادر إن وزارة النقل طالبت شركة ، ولسكك الحديديةدوالر، بحسب مصدر مسئول بهيئة ا

 حصان ليتالءم مع ظروف تشغيل خطوط السكك الحديدية. 0799حصان لنحو  0999بحيث يتم تخفيض قدرة الجرار من 

 

ألوروبى إلنقاذ القطاع هل يتوقف نزيف خسائر صناعة النسيج؟!.. لجنة من رجال األعمال ومندوبى االتحاد ا

 (المصري اليوم) من أزماته

قال محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن هناك توجيهات من السيسى للحكومة بضرورة 

النسيج والمالبس الجاهزة، موضحا أن القطاع لم يستفد من سياسات اإلصالح المسارعة لحل المشكالت التى تواجه قطاع 

االقتصادى األخيرة فى ظل ارتفاع تكلفة مدخالت اإلنتاج والتى دفعت بأسعار المنتجات المحلية بعيدًا عن المنافسة أمام 

 نظيرتها المستوردة.

http://www.ahram.org.eg/News/202414/5/616967/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89--%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202414/5/616967/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89--%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08102017&id=70e6eb8b-4b20-40c8-97df-44887640d0c8
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08102017&id=70e6eb8b-4b20-40c8-97df-44887640d0c8
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08102017&id=5a794216-4081-4243-b5ff-4dc3b3990821
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08102017&id=5a794216-4081-4243-b5ff-4dc3b3990821
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08102017&id=b4c4daf6-807f-4503-bc46-463084727b29
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08102017&id=b4c4daf6-807f-4503-bc46-463084727b29
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1201936
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1201936
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 (مصر العربية) وخبراء: إحنا غير جاهزينعن مسار العائلة المقدسة| الحكومة: يدر ماليين الدوالرات .. 

بارك فرانسيس بابا الفاتيكان، أيقونة مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، واعتمادها ضمن رحالت الحج المسيحي، حيث 

بالغ عددهم أكثر وال ،7902تعتبر مباركة البابا بمثابة دعوة للحجاج الكاثوليك حول العالم ألداء شعائرهم الدينية في مصر يناير 

فيما رأى آخرون أن ما حدث من جانب وزارة السياحة ما هو إال "فرقعة إعالمية"، مؤكدين عدم جاهزية مصر ، مليار نسمة 7من 

نقطة جاهزين لالستقبال، بينما باقى النقاط غير جاهزة،  77نقاط فقط من  2الستقبال زوار مسار العائلة المقدسة ألن هناك 

 يجب على الوزارة أن تستعد جيدا أوال ثم الذهاب للفاتيكان العتماد مسار العائلة المقدسة.ولذلك كان 

 

 (مصر العربية) أسباب وراء تراجع إنتاج القطاع الخاص وانخفاض التصدير 0أشهر|  2للمرة األولى منذ 

منذ مارس الماضى إلى مجموعة من  أرجع خبراء اقتصاديون تراجع إنتاج القطاع الخاص فى مصر وطلبات التصدير للمرة األولى

األسباب أبرزها، محاربة الحكومة للقطاع الخاص لحساب المؤسسة العسكرية، ورفع سعر الفائدة على المدخرات واإلقراض بنسبة 

 ، فضال عن تآكل القوة الشرائية للجنيه المصري.%79مرتفعة وصلت إلى 

 

 (مصر العربية) موال الساخنة من مصرمليار دوالر| خبراء يكشفون خطورة خروج األ 02نحو 

م أهمية استثمارات األجانب فى األوراق المالية وأذون وسندات الخزانة "األموال الساخنة" فى تحقيق قال خبراء اقتصاديون إنه رغ

 تتمثل في، سيولة مالية من العملة الصعبة فى البالد، إال أنها تشكل خطورة على االقتصاد فى حالة خروجها المفاجئ من مصر

للوفاء بالتزامات خدمة الدين، أو متطلبات االستيراد، فضال عن انخفاض انخفاض قدرة الدولة على توفير العملة األجنبية سواء 

 التصنيف االئتمانى لمصر، فيما رأى آخرون أن خروجها ليس له تأثير قوي إال أنه سيعطي مؤشرا سلبيا عن االقتصاد المصرى.

 

 (البديل) شركات األدوية الحكومية مهددة باإلفالس«.. ممفيس»الديون ُتغلق 

، التابعة للشركة القابضة لألدوية، إحدى شركات قطاع األعمال العام، إغالق مقرها مؤقتا «ممفيس»إدارة قبل أيام، قرر مجلس 

عامل من أجل صرف الحوافز  0099وألجل غير مسمى، بسبب تظاهرات وإضراب العمال والموظفين الذين يزيد عددهم على 

لتبلغ  %09مليون جنيه وتراجعت إيراداتها بنسبة  00.7الية بلغت واألرباح السنوية المتأخرة رغم ما تكبدته الشركة من خسائر م

 ألف جنيه. 700مليون و 729

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1460699-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9--%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9--%C2%AB%D9%83%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%C2%BB---%D9%88%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1--%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D9%8A%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1460699-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9--%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9--%C2%AB%D9%83%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%C2%BB---%D9%88%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1--%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D9%8A%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1460632-4-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B0-8-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1460632-4-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B0-8-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1460419-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D9%84%D9%8018-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1--%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%9F
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1460419-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D9%84%D9%8018-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1--%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%9F
https://elbadil.com/2017/10/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%8F%D8%BA%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84/
https://elbadil.com/2017/10/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%8F%D8%BA%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84/
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-0

 (الوطن) إضراب سائقي األجرة بجنوب األقصر احتجاجا على قرارات مجلس المدينة

أضرب سائقو سيارات األجرة بخط السير الغربي بمدينة إسنا جنوب محافظة األقصر، اليوم األحد، احتجاجا على القرار الصادر من 

وتسبب اإلضراب في أحداث ، بدخول المدينة مجلس المدينة، بتحديد خط سيرهم والتشديد على االلتزام به، وعدم السماح لهم

 أزمة كبيرة للموظفين وطلبة المدارس، ما تسبب في تأخرهم عن مواعيد عملهم.

 

 (الوطن) للبورصة: إغالق الشركة مؤقتا بسبب إضراب العمال« ممفيس لألدوية»

لألدوية والصناعات الكيماوية، إن رئيس مجلس إدارة القابضة لألدوية اجتمع مع أعضاء اللجنة النقابية بشركة قالت ممفيس 

-7902ممفيس، إلى جانب مجموعة من العاملين بها، وقرروا إغالق الشركة مؤقتًا، وتحولت الشركة للخسائر خالل العام المالي 

 .7902-7902ألف جنيه في  22.20بلغت مليون جنيه، مقابل أرباح  00.77، بواقع 7902

 

 قضايا المجتمع-7

 

 التعليم

 (البديل) هل تصبح المدارس اليابانية الفنكوش الجديد؟!

لنقل التجربة، وبناء المدارس،  7902منذ سفره لليابان فبراير  لسيسيهناك تعثر يواجه الحكومة في تنفيذ تعليمات ا كالعادة

وتخبط في القرارات والتصريحات، لنصل إلى يومنا هذا دون ان تبدأ الدراسة في المدارس اليابانية، ولم تستقبل تلميًذا واحًدا 

أكتوبر الجاري،  02طلبات، وبدء الدراسة حتى اآلن، ليفاجئنا الوزير بغلق باب التقديم للمدارس عبر الموقع اإللكتروني وفحص ال

 بطاقة عمل ثماني مدارس فقط.

 

 الصحه

 (مصر العربية) طفال في بني سويف 000ارتفاع عدد المصابين باشتباه تسمم غذائي إلى 

ء واإلسهال هم للقيطفال  مصاًبا باشتباه تسمم غذائي، وتعرض 70استقبل مستشفى بني سويف العام صباح اليوم االثنين، 

أطفال مصابين بأعراض اشتباه تسمم غذائي، ليصل  090وكان مستشفى إهناسيا المركزي استقبل قرابة ، وارتفاع درجة الحرارة

 طفال مصابا باشتباه تسمم غذائي. 000إجمالي الحاالت المصابة إلى 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/2593098
http://www.elwatannews.com/news/details/2593098
http://www.elwatannews.com/news/details/2593638
http://www.elwatannews.com/news/details/2593638
https://elbadil.com/2017/10/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%83%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC/
https://elbadil.com/2017/10/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%83%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC/
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1460810-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%85-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-134-%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1460810-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%85-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-134-%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81


 

 

7902أكتوبر  90  مرصد اإلعالم المصري       10   

 

 السياحه

 (الشروق) إشارة البدء بالفاتيكانمواقع بمسار العائلة المقدسة جاهزة للزيارة بعد إطالق  2

اية مواقع فى مسار العائلة المقدسة فى مصر والذى أعطى إشارة البدء فى ترويجه نه 2انتهت هيئة التنمية السياحية من إعداد 

األسبوع الماضى فرانسيس بابا الفاتيكان فى احتفال عالمى كبير بحضور يحيى راشد وزير السياحة ووفد مصرى رفيع المستوى، 

 أعقبه لقاء وزير السياحة مع مسئولى مؤسسة الحج فى الفاتيكان لبحث اآللية المناسبة العتماد مسار العائلة المقدسة إلى مصر.

 

 النقل والمواصالت

 (الوطن) قطار مكيف لمدة ساعة في سوهاجتعطل 

 .اإلسكندرية" لمدة ساعة بمحطة جرجا بسوهاج، بسبب عطل فني في الجرار –مكيف "األقصر  002تعطل القطار رقم 

 

 (الوطن) تعطل قطار ركاب في البحيرة

تعطل قطار ركاب بين محطتي "التوفيقية" و"إيتاي البارود" بمحافظة البحيرة، وبالفحص تبين وجود عطل في الجرار، وجاٍر 

 .يط السكة الحديد لوقف القطار القادماستبداله بمعرفة هيئة السكة الحديد، ونتج عن الواقعة قيام الركاب بالوقوف على شر

 

 قباطاأل

 (الوطن) في ليبيا ضحاياالكنيسة: تواضروس يتابع مع "الخارجية" ملف رفات 

األقباط المصريين بليبيا، وهو األول منذ اإلعالن عن اكتشاف  ضحاياأصدرت الكنيسة القبطية األرثوذكسية، بيانا بخصوص رفات 

األقباط  ضحاياوأشارت الكنيسة إلى أن تواضروس الثاني يتابع األخبار التي صرح بها المسؤولين الليبيين بخصوص حادث ، الرفات

 المصريين، والعثور علي مقبرتهم.

 

 (الوطن) ليبيا ضحاياقل رفات متحدث مطرانية سمالوط: الدولة لم تتواصل معنا بشأن ن

ليبيا، كما لم يتم إخطارهم  ضحاياقال القس يوليوس، المتحدث باسم مطرانية سمالوط، إن الدولة لم تتواصل معهم بشأن رفات 

وأضاف لـ"الوطن"، أن الكنيسة في انتظار موقف الدولة الضحايا، لمضاهاتها برفات  الضحايابالحصول على عينات من أهالي 

 الرسمي، الذي لم يعلن حتى اآلن.

 

 (اليوم السابع) كنيسة للحكومة الستخراج تراخيص 7299رسمًيا.. الكاتدرائية تتقدم بأوراق 

كنيسة فى  7299تقدمت الكنيسة القبطية األرثوذكسية رسمًيا بأوراق ثبوتية ورسوم هندسية ومستندات ملكية لما يقرب من 

ى انتظار تقنين أوضاعها مختلف أنحاء الجمهورية، تقام بها الشعائر الدينية منذ سنوات دون أن تحصل على ترخيص رسمى ف

 من قبل اللجنة الوزارية التى تشكلت بناًء على مرسوم قانون بناء وترميم الكنائس الصادر العام الماضى.

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08102017&id=e3961f4c-92c1-459d-a02c-ba56baaa2a34
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08102017&id=e3961f4c-92c1-459d-a02c-ba56baaa2a34
http://www.elwatannews.com/news/details/2592024
http://www.elwatannews.com/news/details/2592024
http://www.elwatannews.com/news/details/2591655
http://www.elwatannews.com/news/details/2591655
http://www.elwatannews.com/news/details/2594529
http://www.elwatannews.com/news/details/2594529
http://www.elwatannews.com/news/details/2594142
http://www.elwatannews.com/news/details/2594142
http://www.youm7.com/story/2017/10/7/%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-2500-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5/3444993
http://www.youm7.com/story/2017/10/7/%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-2500-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5/3444993
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 (مصر العربية) سنوات 2زيارة خارجية في  00تواضروس.. 

، تشمل خدمات 7907، تواضروس الثاني، منذ توليه منصبه كرئيس للكنيسة األرثوذكسية، في نوفمبر زيارة خارجية، قام بها 00

في المقابل، يرى المفكر المسيحي، جمال أسعد، أن هذه الزيارات و ،رعوية، وأخرى تطالب الغرب باستمرار دعم الدولة المصرية

 .ويتمثل في دعم النظام القائم مرتبطة أساسا بشق سياسي يرفض أن يقوم به البابا

 

 أخرى

 (بوابة االهرام) مليار جنيه في عام واحد 02.2المصريون دخنوا سجائر بـ

مليار  20كشفت إحصاءات الشركة "الشرقية للدخان"، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أنها أنتجت 

، ملياًرا خالل العام المالي السابق 29مقابل  7902/7902سيجارة من أصناف السجائر المحلية والتصدير واألجنبي خالل العام المالي 

 .مليار جنيه 72.2مليار جنيه مقابل  02.2الشركة مبيعات في السوق المحلية بقيمة وحققت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A9/1460813-%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--31-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1460813-%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--31-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
http://gate.ahram.org.eg/News/1594095.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1594095.aspx
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني

 

 )مصرالعربية( تفاصيل االتفاقية األمنية بين القاهرة وبرلين

اون أمني بين القاهرة وبرلين، تتضمن إجراءات عدة أبرزها، تبادل معلومات ، على اتفاقية تعالماضي يوم السبتالسيسي، وافق 

وفي ملحق وثائق للقرار، نشر اليوم أيضا بالجريدة  عن المطلوبين أمنيا وجرائم اإلرهاب وأمن وثائق السفر، وفق مصدر رسمي.

 ادل الخبرات وتبادل المعلومات بشأن المطلوبينمادة، تتعلق بأمن الوثائق والحماية المدنية وتب 00الرسمية، تضمنت االتفاقية 

وحددت المادة التاسعة حدود التعاون عبر إعطاء الحق لكل طرف في رفض التعاون كليا أو جزئيا إذا كان األمر يمس سيادة أو أمن 

 .بفعل ليس مجرم بالده أو يتعارض مع قوانينه الوطنية، أو يشكل خطرا على التحقيقات، أو يتناقض مع أمر قضائي أو يتعلق

 

 (70)عربي أشهر 0في  20مواطنا وأحكام إعدام بحق  22مصر.. تصفية 

أصدرت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا تقريرا يرصد انتهاكات حقوق اإلنسان في مصر في الربع الثالث من العام 

 .7902 رروحتى آخر سبتمب 7902 في الفترة منذ األول من يوليو 7902

 

 )بوابة األهرام( ي مكافحة اإلرهابخبير أمني: األجهزة االستخباراتية المصرية تساعد دواًل كبرى ف

قال الخبير األمني وعضو المجلس القومي لمكافحة اإلرهاب، العميد خالد عكاشة، إن هناك مشهًدا أمنًيا جديًدا تتم صياغته، 

التي تحققت خالل األشهر الماضية والتي سبقها مجهود كبير خالل الفترة والمصالحة الفلسطينية هي أحد أبرز النجاحات المصرية 

وأشار عكاشة إلى أن األجهزة األمنية المصرية وصلت لمرحلة متميزة وتتعامل بحرفية كبيرة، وبدأت خطوة جديدة  التي سبقتها.

يرات موقف وتحليالت قادرة على بمساعدة دول كبيرة مثل روسيا في مكافحة اإلرهاب وترسم خريطة معلوماتية وتضع تقد

  مساعدة الدول األخرى في تأمين حدودها.

 

 )بوابة األهرام( ضبط شحنة أسلحة مخبأة داخل سيارة قبل ترويجها على أطراف الخصومات الثأرية في قنا

أشقاء بمنطقة عزبة  0أمس األحد، من ضبط شحنة أسلحة محملة علي سيارة قادمة بحوزة تمكنت األجهزة األمنية بقنا، مساء 

 حامد ببندر قنا.. حسب بيان أمني.

 

 )بوابة األهرام( أسماء المحالين للمفتي في قضية "تنظيم أجناد مصر"

متهما إلى فضيلة مفتي الجمهورية لبيان الرأي الشرعي في إعدامهم بقضية  00الجيزة حكمها بإحالة أوراق أصدرت محكمة جنايات 

تنظيم "أجناد مصر".وأحالت المحكمة للمفتي كال من: بالل فرحات، محمد صابر، جمال زكى، عبداهلل السيد، سعد عبد الرؤف، 

  سمير إبراهيم، محمود نصر، محمد توفيق، ياسر محمد. محمد عادل، محمد حسن، تاج الدين مؤمن، إسالم شحاته،

 

http://www.masralarabia.com/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/1460675-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86--%D9%88%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%C2%BB%D8%9F
http://www.masralarabia.com/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/1460675-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86--%D9%88%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%C2%BB%D8%9F
http://arabi21.com/story/1039540/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-56-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D9%82-74-%D9%81%D9%8A-3-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://gate.ahram.org.eg/News/1593913.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1593913.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1594486.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1594486.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1594119.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1594119.aspx
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 )بوابة األهرام( ألف جنيه ٤٦١من عناصر "حركة حسم" اإلرهابية وبحوزتهم متفجرات و ٤١الداخلية: ضبط 

 عضو من الحركة 00ة الرامية لمالحقة كوادر وعناصر )حركة حسم( تم ضبط ، إنه في إطار جهود الوزارقالت وزارة الداخلية في بيان

بندقية خرطوش، فرد خرطوش، كمية من المواد  0كما تم مداهمة أوكار إعداد وتخزين العبوات التفجيرية، أسفرت عن ضبط 

 ألف جنيه. ٤٦١مبلغ مالى قدره  المتفجرة والدوائر الكهربائية المعدة للتجهيز، مخرطة لتصنيع كواتم الصوت، دراجة نارية،

 

 )بوابة األهرام( مصدر أمنى: ماس كهربائى وراء الحريق الذى شب بأحد المبانى اإلدارية بمطار القاهرة

يوم األحد فى أحد المبانى اإلدارية بميناء ربائي وراء الحريق الذى شب فجر رجح مصدر أمنى بوزارة الداخلية أن يكون ماس كه

 القاهرة الجوى.

 

 )بوابة األخبار( مصرع مساعد مدير أمن السويس فى حادث تصادم

اني بطريق لقى اللواء مصطفى الجندي مساعد مدير أمن السويس، مصرعه في حادث تصادم سيارته المالكي، بحائط خرس

 القاهرة، كما أسفر الحادث عن مصرع مندوب شرطة سائق ومجند. –السويس 

 

 )بوابة األخبار( إرهابي يتراجع عن تفجير مول ويسلم نفسه لقسم البساتين

فوجئ  كيلو متفجرات أثناء ذهابه لتفجير مول شهير. 09سلم أحد اإلرهابيين نفسه إلي أفراد الشرطة بقسم البساتين، وبحوزته 

قابلة المأمور أو رئيس المباحث وبمجرد وقوفه أمام رئيس المباحث، رجال األمن بقسم شرطة البساتين، بدخول شخص يطلب م

كلف رئيس المباحث أحد معاونيه بسرعة االنتقال  أعترف بأنه إرهابي وبحوزته متفجرات داخل سيارته التي تقف أمام القسم.

كيلو متفجرات بها مادة "تي  09أمام القسم للتأكد من صحة الواقعة وفحص السيارة، وبعد لحظات دخل الضابط المكلف بحوالي 

شاب وتم تجنيده من قبل إحدى  شخضتبين أن ال إن تى" شديدة االنفجار، تم إخطار رجال األمن الوطني للتحقيق مع اإلرهابي.

الخاليا التكفيرية حديثا من خالل مواقع التواصل االجتماعي، وتم إقناعه بوضع المتفجرات داخل مول شهير وأستقل المتهم 

ته المالكي بعد وضع المتفجرات بها وهو في طريقة إلى المول لوضع المتفجرات به، عاد إلى صوابه وقرر العدول عن سيار

 العملية ليتجه إلى قسم شرطة البساتين طالبا الحماية واالعتراف بالواقعة.

 

 )بوابة األخبار( أكتوبر 00لـ« تصوير قاعدة بلبيس الجوية»متهًما بـ 029تأجيل محاكمة 

، المعروفة إعالميا بـ"تصوير 7902لسنة  702متهًما في القضية رقم  029قررت محكمة شرق القاهرة العسكرية، تأجيل محاكمة 

وجاء في أمر اإلحالة حصول المتهمين بوسيلة غير  بل لعدم حضور شهود اإلثبات.أكتوبر المق 00قاعدة بلبيس الجوية" لجلسة 

مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البالد من خالل التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس 

 القبة.الجوية، تمهيدا الستهدافها، كما كشفت األوراق وضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1593838.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1593838.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1593967.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1593967.aspx
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2545651/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2545651/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2545004/1/%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87-%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2545004/1/%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87-%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2544990/1/%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-170-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D9%80%C2%AB%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D9%84%D9%80.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2544990/1/%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-170-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D9%80%C2%AB%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D9%84%D9%80.html
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 )مصرالعربية( العب أسوان« حمادة السيد»تعرف على التهم الموجهة لـ

حمادة السيد، العب نادي وجهت نيابة أمن الدولة برئاسة المستشار خالد ضياء، تهمة االنضمام لتنظيم "داعش" اإلرهابي، لالعب 

ونسبت النيابة للمتهم، اتهامات بالتواصل مع تنظيم داعش، واالنتماء لجماعات محظورة، والتخطيط الستهداف منشآت  أسوان.

حيوية، والتخطيط لقلب نظام الحكم ومعاداة أجهزة الدولة، وتكفير الحاكم، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر، 

  ناء لمقابلة أفراد "داعش"، والتواصل مع أفراد التنظيم اإلرهابي، واستهداف رجال الجيش والشرطة.والتوجه لسي

 

 )مصرالعربية( سائح أمريكي يطعن مصرًيا في األقصر

يوم الجمعة، القبض على مواطن أمريكي الجنسية أصاب مواطًنا مصرًيا بعد طعنه، إثر خالف وقع بينهما في ألقت أجهزة األمن، 

 حافظة األقصر.م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/1460696-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%C2%BB-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/1460696-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%C2%BB-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/1460600-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/1460600-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1
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 المحور السادس

 تطورات المشهد العسكري

 )بوابة األهرام( رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقي مدير عام القوة متعددة الجنسيات

القوات المسلحة، مع روبرت ستيفن بيكروفت، مدير عام القوة متعددة الجنسيات، التقى الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب 

تناول اللقاء عدًدا من الموضوعات ذات االهتمام المشترك، بما يدعم تنسيق الجهود بين القوات المسلحة،  الذى يزور مصر حالًيا.

قوات من مهنية عالية، وأداء محترف، مكنتها من تنفيذ والقوة متعددة الجنسيات، حيث أشاد رئيس األركان، بما تتمتع به هذه ال

من جانبه، أكد مدير عام القوة متعددة الجنسيات، عن اعتزازه بمستوى التنسيق، والتشاور مع القوات  مهامها على الوجه األكمل.

 المسلحة المصرية، لتسهيل عمل القوة فى سيناء.

 

 )بوابة األخبار( لشعب المصري بالتأهل لكأس العالموا« السيسي»وزير الدفاع ورئيس األركان يهنئان 

حجازي رئيس أركان صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربي، والفريق محمود وزير الدفاع توجه 

سيسي والشعب المصري والمنتخب المصري الوطني لكرة القدم بمناسبة تأهل المنتخب الوطني حة، بالتهنئة للحرب القوات المسل

 . 7902إلى كأس العالم روسيا 

 

 )بوابة األخبار( طائرات عسكرية تلقي بأعالم مصر على الجماهير بمدينة نصر

، بعد التغلب على منتخب الكونغو بهدفين 7902شهدت شوارع مدينة نصر فرحة عارمة بوصول مصر إلى كأس العالم في روسيا 

وكانت طائرات عسكرية ألقت بأعالم مصر في محيط احتفاالت الجماهير  ج العرب.لهدف واحد، في المباراة التي شهدها ملعب بر

 في شوارع عباس العقاد، وميدان التحرير.

 

 )مصرالعربية( صواريخ شلت قواتنا الجوية وساعدت المصريين«.. 2سام »صحيفة إسرائيلية: 

ان".. سلطت صحيفة "جيروزاليم بوست" اإلسرائيلية تحت عنوان "القوات الجوية فقدت الفرصة لتحويل دفة حرب يوم الغفر

" 2، حيث ساهمت صواريخ "سام 0020أكتوبر عام  2الضوء على الصعوبات التي واجهت القوات الجوية في حرب يوم الغفران، 

 الروسية في شلل لتلك القوات وحرمتها من توجيه ضربة استباقية للقوات المصرية  تغير بها مسار الحرب.

 

 )مصرالعربية( مهاجرا غير شرعي 020المصري يعلن توقيف الجيش 

فردا من جنسيات مختلفة أثناء محاوالتهم الهجرة غير الشرعية خالل  020، توقيف الماضي يوم السبتأعلن الجيش المصري 

 أسبوعين.

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1594266.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1594266.aspx
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2545797/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A7%D9%86-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%C2%BB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2545797/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A7%D9%86-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%C2%BB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2545777/1/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%86%D8%B5%D8%B1.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2545777/1/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%86%D8%B5%D8%B1.html
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1460614-%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA---%D8%B3%D8%A7%D9%85-6--%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%B4%D9%84%D8%AA-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1460614-%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA---%D8%B3%D8%A7%D9%85-6--%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%B4%D9%84%D8%AA-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/1460678-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-451-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A
http://www.masralarabia.com/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/1460678-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-451-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A
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 )اليوم السابع( كل عام احتفاال بالنصر كامل الوزير: نقدم مشروعات هندسية كبيرة فى أكتوبر من

قال رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير اليوم االثنين، إن الهيئة تقدم للشعب المصرى فى شهر أكتوبر 

وعات الهندسية الكبيرة التى تساعد على التنمية الشاملة للدولة، حيث تحتفل مصر هذا الشهر بمرور من كل عام عددا من المشر

 عاما على نصر أكتوبر العظيم. 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2017/10/9/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%84/3448357
http://www.youm7.com/story/2017/10/9/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%84/3448357
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 المحور السابع

 تطورات المشهد السيناوي

 

 :7902أكتوبر   2تطورات 

 

المتحدث العسكري للقوات المسلحة ) شديدى الخطورة بوسط سيناء( فرد تكفيرى 0الجيش الثالث الميدانى من ضبط عدد )-

 (المصرية

 

 :7902أكتوبر   2تطورات 

 

 خاصة العناصر التكفيرية( عربة مسلحة 7دمير عدد )يالجيش الثانى الميدانى بشمال سيناء بالتعاون مع القوات الجوية -

 (المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية)

الجيش الثالث الميدانى من القبض على فرد تكفيرى شديد الخطورة يستقل دراجة نارية أثناء محاولته إستهداف معدات خاصة -

 (المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية) الشركات العاملة فى أعمال التنمية بوسط سيناءأحدى 

 استمرار إخالء المرحلة الثالثة من المنطقة العازلة برفح، وسط معاناة األهالي.-

 

https://www.facebook.com/EgyArmySpox/posts/1153704061427241
https://www.facebook.com/EgyArmySpox/posts/1153704061427241
https://www.facebook.com/EgyArmySpox/posts/1153704061427241
https://www.facebook.com/EgyArmySpox/posts/1154860441311603
https://www.facebook.com/EgyArmySpox/posts/1154860441311603
https://www.facebook.com/EgyArmySpox/posts/1154828301314817
https://www.facebook.com/EgyArmySpox/posts/1154828301314817

