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 لاألوالمحور 

 المصرية الخارجيةتطورات السياسة 

 (أصوات مصرية) القيادي الفلسطيني محمد دحالن يصل القاهرة على رأس وفد للقاء مسؤولين مصريين

قالت مصادر بمطار القاهرة إن القيادي الفلسطيني محمد دحالن عضو المجلس التشريعي الفسطيني وصل إلى القاهرة، اليوم 

ر، أنه من المقرر أن يلتقي دحالن خالل وأضافت المصاد.الخميس، على رأس وفد لبحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

 .زيارته للقاهرة والتي تستمر لعدة أيام، عددا من المسؤولين المصريين لبحث جهود الوصول لمصالحة بين الفصائل الفلسطينية

 

 (موقع وزارة الخارجية) يستقبل فيليبو جراندي المفوض السامي لألمم المتحدة لشئون الالجئين شكري

ي المتحدث الرسم فيليبو جراندي المفوض السامي لألمم المتحدة لشئون الالجئين.وصرح ،استقبل سامح شكري وزير الخارجية

باسم وزارة الخارجية، بأن المسئول األممي ّثمن دور مصر الرائد إقليميا ودوليا، وما تبذله من جهود دعمًا الستقرار وأمن المنطقة. 

 .ب األعداد المتزايدة من الالجئينكما أعرب عن تفهمه لما تواجهه الحكومة المصرية من تحديات من أجل استقبال واستيعا

 

 (بوابة األهرام) ون اإلسالمي" يعتمد باإلجماع قراًرا يدين جرائم اإلرهاب في مصر"التعا

 43الـ صرح السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة األطراف واألمن الدولي، الذي يرأس وفد مصر في الدورة 

لمجلس وزراء خارجية الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي المنعقد في طشقند بأوزباكستان بأن المجلس اعتمد باالجماع 

 القرار المصري المعنون "التضامن مع جمهورية مصر العربية في مواجهة اإلرهاب".

 

 (بوابة األهرام) وزير الخارجية يوجه بإعداد ملف عن جرائم اإلخوان عقب قرار "التعاون اإلسالمي"..

أصدر وزير الخارجية سامح شكري توجيهاته اليوم األربعاء، بموافاة األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي بملف متكامل 

اإلخوان المسلمين، وما اكتنفه من عمليات إرهابية وجرائم أودت بحياة األبرياء، وكذلك باألحكام يتضمن تجاوزات تنظيم 

القضائية الصادرة باعتبار التنظيم تنظيًما إرهابًيا، مع طلب تعميم هذا الملف من خالل األمانة العامة للمنظمة على كافة الدول 

 األعضاء.

 

 (بوابة األهرام) لبرلمان البريطاني استئناف رحالت الطيرانسفيرنا بلندن يبحث مع "أصدقاء مصر" با

التقى ناصر كامل سفير مصر لدى المملكة المتحدة النائب البريطانى " جيرالد هوارث " رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية مع 

رة التى أجراها األسبوع الماضى إلى شرم الشيخ والتى مّثل خاللها مجلس العموم البريطانى فى مصر، وذلك بعد عودته من الزيا

 عاًما على تأسيس أول مجلس نيابى مصرى. 052االحتفالية التى نظمها مجلس النواب المصرى بمناسبة مرور 

 

 (بوابة األخبار) يلتقي المفوض السامي لشؤون الالجئين فيليبو جراندي« أبو الغيط»

التقى األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع المفوض السامي لشؤون الالجئين الجديد فيليبو جراندي، لبحث 

 كافة قضايا الالجئين في المنطقة.

http://www.aswatmasriya.com/news/details/68990
http://www.aswatmasriya.com/news/details/68990
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=c781d23f-4546-4832-bd8f-5cf071fb50ad
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=c781d23f-4546-4832-bd8f-5cf071fb50ad
http://gate.ahram.org.eg/News/1269332.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1269332.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1269335.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1269335.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1269316.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1269316.aspx
http://akhbarelyom.com/news/575930
http://akhbarelyom.com/news/575930
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 (بوابة األخبار) %52الدبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة التمثيل الخارجي في البعثات  الوزراء: خفضمجلس 

قررت اللجنة الوزارية االقتصادية في اجتماعها برئاسة شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، خفض التمثيل الخارجي في البعثات 

 واالعتماد على كوادر وزارة الخارجية في تنفيذ ومتابعة األعمال. %52الدبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة 

 

 (اليوم السابع) نجاح الوساطة المصرية لتأمين توصيل المساعدات اإلنسانية وإجالء الجرحى فى حلب

صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن مصر تقوم بمساعى وساطة من خالل البعثة المصرية 

السورية، لتخفيف معاناة أهالى حلب وإجالء الجرحى فى دمشق، للتنسيق بين أجهزة األمم المتحدة العاملة فى دمشق والسلطات 

 وكبار السن وإيصال المساعدات اإلنسانية إلى المناطق المنكوبة فى حلب.

 

 (اليوم السابعالتوالي )فتح معبر رفح أمام حركة العبور بين مصر وقطاع غزة لليوم الثانى على 

يوم الخميس، فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة، لليوم الثانى على التوالى، حيث بدأ المعبر فى استقبال العابرين تواصل ال

مسافرا بين الجانبين  120وقال مصدر فى معبر رفح من الجانب المصرى، إن اليوم األول شهد مرور.الجانبينمن المسافرين بين 

 .مسافرا 333در مصر إلى قطاع غزة لألراضى المصرية، وغاوصلوا من الجانب الفلسطينى  204بينهم 

 

 (أصوات مصرية) واشنطن بوست: هل تؤدي متاعب االقتصاد المصري إلى انتفاضة جديدة؟

يوم األربعاء، مشكالت االقتصاد المصري، والتي شملت رير نشر على موقعها اإللكتروني عددت صحيفة الواشنطن بوست، في تق

نقص مواد الغذاء على نطاق واسع مع ارتفاع األسعار، وزيادة معدالت الفقر وكذلك نسب البطالة، ال سيما بين الشباب المحبطين 

إذا كانت المشاكل االقتصادية وقالت الصحيفة "سنرى ما  ..الدوالر.في البالد. وأشارت الصحيفة أيضًا ألزمة العملة وارتفاع سعر 

المتفاقمة في مصر ستؤدي إلى اضطرابات اجتماعية أخرى. الواضح اآلن أن اإلحباط الموجه لحكومة السيسي، يتصاعد من كل 

 ركن في المجتمع".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/576047
http://akhbarelyom.com/news/576047
https://www.youm7.com/story/2016/10/20/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D9%81%D9%89/2930203
https://www.youm7.com/story/2016/10/20/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D9%81%D9%89/2930203
https://www.youm7.com/story/2016/10/20/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9/2930201
https://www.youm7.com/story/2016/10/20/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9/2930201
http://www.aswatmasriya.com/news/details/68956
http://www.aswatmasriya.com/news/details/68956
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -الرئاسة المصرية: 

 (بوابة األهرام) يستقبل أعضاء مجلس أمناء الجامعة األمريكية السيسي

استقبل السيسي أعضاء مجلس أمناء الجامعة األمريكية بالقاهرة برئاسة ريتشارد بارتليت، بحضور الدكتور أشرف الشيحي وزير 

م قال المتحدث الرسمي باسولمي، والدكتور عمرو عزت سالمة ممثل الحكومة المصرية في مجلس األمناء.التعليم العالي والبحث الع

لقاء شهد تباحًثا بشأن ُسبل تعزيز التعاون القائم بين الجامعة األمريكية والجامعات والمؤسسات ارئاسة الجمهورية، إن 

 األكاديمية المصرية.

 

 -الحكومة المصرية: 

 (بوابة األهرام) يعقد اجتماعا لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية بأسوانرئيس الوزراء 

أكد رئيس الوزراء خالل اجتماع لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة أسوان، أن االجتماع يأتى فى إطار حرص 

فق البرامج الحكومة على المتابعة المستمرة للمشروعات الجارى تنفيذها فى مختلف المحافظات، بما يضمن االنتهاء منها و

 .الزمنية المقررة لها

 

 (اليوم السابع) بدء اجتماع الحكومة األسبوعى لمناقشة قانون االستثمار الجديد

اعيل، رئيس الوزراء لمتابعة الملفات األمنية واالقتصادية بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة األسبوعى، برئاسة المهندس شريف إسم

 وتقارير الوزراء المختلفة باإلضافة إلى متابعة مناقشة قانون االستثمار الجديد.

 

 (بوابة األهرام) إسماعيل: ندرس ضم الصناديق الخاصة للخزانة العامة

وزارة المالية إلجراء دراسة متعمقة للصناديق الخاصة لضمها إلى الخزانة العامة،  الوزراء، إنه خاطبقال شريف إسماعيل رئيس 

كما تم إقرار مشروع قانون للتصالح في المنازعات الضريبية من مجلس النواب، األمر الذي من شأنه تحصيل نسبة كبيرة من 

 المتأخرات الضريبية.

 

 (بوابة األهرام) تضخم"“لـ وزيادة الرواتب أدت  إلمكان تأخير اإلصالح االقتصاديلم يعد في ا أسماعيل:

نمو، القال شريف إسماعيل رئيس الوزراء، إن الحكومة عازمة على المضي في تنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي لتحسين مؤشرات 

وضمان مستقبل أفضل لألجيال القادمة، مشيًرا إلى أن هذا البرنامج لم يعد في اإلمكان تأخيره أكثر من ذلك أو ترحيله وأشار 

خالل لقائه مجموعة من كبار الكتاب والمفكرين إلى أن استمرار عجز الموازنة دون مواجهة حقيقية إلى جانب االقتراض سيؤثر 

( 002مليار جنيه، يوجه إلى بنود األجور ) 132اع نسبة التضخم، ال سيما أن )ثلثي( الموازنة الحالية البالغة بطبيعة الحال على ارتف

( 022( مليارات جنيه، ومن ثم لن يتبقى لإلنفاق على الخدمات سوى )002( مليار جنيه، و الدعم )010مليار جنيه، وخدمة الدين )

 عية إلنقاذ حالة االقتصاد.مليار جنيه، وهو أمر يحتاج إلى حلول واق

http://gate.ahram.org.eg/News/1269165.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1269165.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192059/136/556753/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%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%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192059/136/556753/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%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%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/10/20/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/2930227
https://www.youm7.com/story/2016/10/20/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/2930227
http://gate.ahram.org.eg/News/1269262.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1269262.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1269250.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1269250.aspx
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 (اليوم السابع) %02إلى  05الحكومة: ترشيد اإلنفاق بالجهاز اإلدارى للدولة بنسبة تتراوح بين 

الوزراء، ترشيد وضغط اإلنفاق فى الوزارات  شريف اسماعيل، رئيسقررت اللجنة الوزارية االقتصادية فى اجتماعها برئاسة 

 دون المساس باألجور والرواتب واالستثمارات. %02إلى  05والهيئات والجهاز اإلدارى للدولة بنسبة تتراوح بين 

 

 -الوفود األجنبية: 

 (اليوم السابع) تون يصل القاهرة اليوم إلحياء حفل غنائىالمطرب العالمى مايكل بول

ضاء يصل إلى القاهرة ظهر اليوم الخمس، المطرب العالمى "مايكل بولتون" قادما من ألمانيا، وسيكون فى استقباله عدد من أع

إلحياء حفل غنائى يقام بأرض المعارض بمدينة نصر بالقاهرة مساء الجمعة وذلك مكتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار.

 القادمة.

 

 -البرلمان المصري: 

 (بوابة األهرام) رئيس مجلس النواب يشارك فى اجتماعات االتحاد البرلمانى الدولى بجنيف

يشارك مجلس النواب بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس فى اجتماعات االتحاد البرلمانى الدولى 

ويحضر رئيس المجلس اجتماعات المجموعة أكتوبر الحالى. 03إلى  04التى تعقد بالعاصمة السويسرية جنيف فى الفترة من 

 البرلمانية العربية واإلفريقية ويلقى كلمة أمام الجلسة الرئيسية.

 

 (اليوم السابع) حقوق اإلنسان بالبرلمان:"العدالة االنتقالية" ال ينص على التصالح مع اإلخوان

، اقشتهاآلن لمنقال النائب محمد الكومى عضو لجنة حقوق اإلنسان بالبرلمان، إن قانون العدالة االنتقالية لم يحال إلى اللجنة حتى 

مشيرا إلى أن اللجنة ستجتمع األسبوع المقبل لوضع خطة عملها بعد انتهاء مجلس النواب من انتخابات اللجان النوعية.وأشار 

أجرموا  عمنالكومى إلى أن القانون ال ينص على التصالح مع جماعة اإلخوان، الفتا إلى أن القانون يهدف لتحقيق العدالة بعيدًا 

 فى حق الشعب.

 

 -االئتالفات: األحزاب و

 (بوابة األخبار) أمام مقر الحزب للمطالبة برحيل البدوى« إصالح الوفد»لـ وقفة احتجاجية 

 رئيسشخص من المنتمين لتيار إصالح الوفد وقفة احتجاجية أمام مقر الحزب للمطالبة برحيل د. السيد البدوي  32نظم نحو 

 الحزب وعودة المفصولين من الحزب ومحاسبته على ما اعتبروه إهدار أموال الحزب.

 

 (أصوات مصرية) شخصيات عامة وسياسية تطالب باإلفراج عن عمال الترسانة البحرية

يل عمال الترسانة البحرية باإلسكندرية، والتعامل معهم طبقا للدستور وقانون طالب نقابيون وحزبيون وسياسيون بإخالء سب

ووقع على البيان نقابيون وحقوقيون وشخصيات وأصدروا بيانًا بذلك العمل وعدم االعتداد بأي استقالة تمت تحت أي ضغط.

 عامة وأحزاب وحركات سياسية.

https://www.youm7.com/story/2016/10/19/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%AD-%D8%A8%D9%8A%D9%86-15/2929757
https://www.youm7.com/story/2016/10/19/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%AD-%D8%A8%D9%8A%D9%86-15/2929757
https://www.youm7.com/story/2016/10/20/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%89-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D9%84-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%89/2930168
https://www.youm7.com/story/2016/10/20/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%89-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D9%84-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%89/2930168
http://gate.ahram.org.eg/News/1269160.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1269160.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/10/20/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%B5-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86/2929995
https://www.youm7.com/story/2016/10/20/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%B5-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86/2929995
http://akhbarelyom.com/news/575955
http://akhbarelyom.com/news/575955
http://www.aswatmasriya.com/news/details/68959
http://www.aswatmasriya.com/news/details/68959
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 -المؤسسات الدينية: 

 (بوابة األهراماالماراتي بالقاهرة )شيخ االزهر يستقبل السفير 

 السفير جمعة مبارك الجنيبي، سفير دولة اإلمارات بجمهورية مصر العربية. األزهر،استقبل الدكتور أحمد الطيب شيخ 

 

 -تصريحات: 

 (أصوات مصرية) االستقرار الذي وصلنا له نوفمبر: لن نتنازل عن 00مصيلحي ردا على دعوات 

نوفمبر المقبل، إنه "ال يجوز أن نتنازل  00قال وزير التموين، محمد علي مصيلحي، اليوم األربعاء، ردا على دعوات التظاهر يوم 

وأضاف خالل مؤتمر صحفي في مقر الوزارة اليوم، إن "المصريين ال يقبلون أن ."له حالياأبدا عن األمن واالستقرار الذي وصلنا 

 ."يهجروا من بيوتهم ويذهبوا إلى معسكرات الالجئين في دول أخرى

 

 -توك شو: 

 (اليوم السابع) أطالب بالتحقيق" ..من وزارة التموين على الُمهرِّبعمرو أديب: "السكر بيطلع 

علق اإلعالمى عمرو أديب، على ضبط مليون كيلو سكر بطريق العلمين فى طريقها إلى ليبيا، ساخرا: "احنا بنصدره.. قعدت أفكر 

"اللى شغال فى الموضوع ده مهربين بس؟ دا السكر بيطلع من وزارة  ". وتساءلبيه دوالر.. واهلل فكرة وقلت ما نصدره ونجيب

التموين على الُمهّرب.. دى عصابة مش مهربين، دى مننا"، مطالبًا الرقابة اإلدارية أن تكشف الموظفين الذين يعملون فى هذا 

 الموضوع.

 

 (اليوم السابع) تريليون جنيه ضرائب مهربة ومتستر عليها ومتأخرة : نصفعالء عابد

من الناتج  %22حوالي  يمثل-الرسميغير –قال عالء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين األحرار، إن االقتصاد الموازى 

مليار جنيه  022 حواليالقومي المصرى، وهو أكثر ما يكلف الدولة، حيث يعمل بالكامل بعيدا عن أعين الرقابة ويمكن أن يضيف 

ف نص“لـ أن حجم الضرائب التى تضيع بسبب المتهربين والمتسترين والمتأخرين تصل وكضرائب للموازنة العامة للدولة.

 تريليون جنيه".

 

 (اليوم السابع) : "كلمة الشعب اآلن سيبوا البلد تعيش"00-00مظاهرات خالد أبو بكر عن 

" لما Oneالمحامى الدولى خالد أبو بكر، خالل مشاركته اإلعالمى خالد صالح تقديم برنامج على هوى مصر، عبر قناة النهار  قال

على شبكات التواصل االجتماعي وتشوف دعوات للنزول لثورة، ثورة إيه.. الثورة دية إحساس شعب، وأنت فكرك  تبص دلوقتي

يونيو، أل.. السيسي نفذ إرادة الشعب، ونفذ كلمة الشعب، وكلمة الشعب اآلن سيبو البلد تمشي،  32السيسي هو اللى قام بـ

 سيبوا البلد تعيش".

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1269163.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1269163.aspx
http://www.aswatmasriya.com/news/details/68964
http://www.aswatmasriya.com/news/details/68964
https://www.youm7.com/story/2016/10/19/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D9%87%D8%B1%D9%91%D9%90%D8%A8-%D8%A3%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8/2929953
https://www.youm7.com/story/2016/10/19/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D9%87%D8%B1%D9%91%D9%90%D8%A8-%D8%A3%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8/2929953
https://www.youm7.com/story/2016/10/19/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A9/2929893
https://www.youm7.com/story/2016/10/19/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A9/2929893
https://www.youm7.com/story/2016/10/19/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-11-11-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%A7/2929839
https://www.youm7.com/story/2016/10/19/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-11-11-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%A7/2929839


 

 

0202 أكتوبر 02  مرصد اإلعالم المصري       6   

 

 -سوشيال ميديا: 

 (مصر العربية) تظاهرات بورسعيد أعادت شعارات ثورة يناير جمال عيد:

علق جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، على التظاهرات التي شهدتها محافظة بورسعيد، لالحتجاج 

على زيادة مبالغ التعاقدات مقابل تخصيص وحدات اإلسكان االجتماعي.وقال "تقريبا كل شعارات ثورة يناير العظيمة والوحيدة، 

 سعيد".تم ترديدها منذ قليل في مظاهرات بور

 

 (مصر العربية) باسل عادل: جشع التجار واستغالل األزمات آفة مصرية تدعمها خيبة الحكومة

دل بموقف الحكومة من جشع الُتجار واستغالل أزمات المواطن البسيط.وقال "جشع التجار ندد البرلماني السابق باسل عا

واستغالل األزمات للكسب الجائر آفة مصرية تدعمها خيبة الحكومات بعدم رسم خريطة مستقرة للسلع األساسية، السكر عنوان 

 للمرارة اآلن".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1292489-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1292489-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1292859-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%AC%D8%B4%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1292859-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%AC%D8%B4%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
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 المحور الثالث

 اإلقتصاديتطورات المشهد 

 

 (بوابة االخبار)« تعويم الجنيه»مفاجأة | النقد الدولي: لم نطلب من مصر 

أحمد ،إن السلطات المصرية سوف تنتهي خالل  قال المدير اإلقليمي لصندوق النقد الدولي في الشرق األوسط ووسط آسيا ،مسعود

أضاف و أيام من سد الفجوة التمويلية في البرنامج االقتصادي اإلصالحي الذي تسعى إلقراره من قبل المجلس التنفيذي للصندوق

 مليارات دوالر. 2الأن الصندوق يدعم مصر في مباحثاته مع األمارات والسعودية والصين ودول مجموعة السبع لسد فجوة "

 

 (بوابة االخبار) مليار جنيه فى ختام التعامالت 4.2البورصة تخسر 

أكتوبر،مدفوعة بعمليات بيع من قبل المستثمرين 01واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها لدى إغالق تعامالت األربعاء

وخسر رأسمال السوقي ألسهم  جانب، فيما اتجهت تعامالت المؤسسات وصناديق االستثمار المحلية نحو الشراءاألفراد العرب واأل

 .مليار جنيه4.2الشركات المقيدة بالبورصة نحو 

 

 (بوابة االخبار) س.جي.إس السويسرية لم نجرى محادثات مع مصر لفحص واردات القمح

إن الشركة لم تجر أي محادثات مع مصر بشأن فحص شحنات القمح المستوردة  السويسريهقال متحدث باسم شركة إس.جي.إس 

وقالت وزارة الزراعة المصرية في أواخر سبتمبر إن مصر كلفت  على النقيض مما أعلنته السلطات المصرية الشهر الماضي

 .مراجعة شاملة لشروط االستيراد ل الشركة بذلك محل خبراء حكوميين كجزء منإس.جي.إس بفحص شحنات القمح لتح

 

 (بوابة االخبار) " لتحسين االقتصاد بتركياd-8غرفة القاهرة التجارية تشارك في اجتماع" 

يشارك علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، اليوم األربعاء  إلي مدينة أزمير بتركيا، ممثال  لمصر في اجتماع مؤسسة 

 “D-8 ” تركيا" بهدف  -باكستان   –نيجيريا  –ماليزيا  –إيران  –إندونيسيا  –مصر  –،التي تضم ثمانية دول هي " بنجالديش

 .دول في االقتصاد العالميالسعي إلي تحسين موقف هذه ال

 

 (بوابة االهرام) مليون دوالر حصيلة الحكومة من ذهب " السكرى".. وإنتاج أول سبيكة من الشالتين 022

انتهت هيئة الثروة المعدنية من تسوية الحسابات الخاصة بإيرادات ومصروفات منجم ذهب السكري والتصديق عليها ، وصرح 

مصدر مسئول بأنه وفًقا لعمليات التسوية التي تم التوقيع عليها فإنه يستحق للهيئة اقتسام األرباح ابتداء من أول يوليو 

 .اإلنتاج من %3من األرباح، إضافة إلى  % 52االتفاقية الخاصة بالمشروع فإن الهيئة تحصل على الماضي، مشيًرا إلى أنه وفًقا لبنود 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/575993
http://akhbarelyom.com/news/575993
http://akhbarelyom.com/news/575902
http://akhbarelyom.com/news/575902
http://akhbarelyom.com/news/575677
http://akhbarelyom.com/news/575677
http://akhbarelyom.com/news/575682
http://akhbarelyom.com/news/575682
http://gate.ahram.org.eg/News/1269359.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1269359.aspx


 

 

0202 أكتوبر 02  مرصد اإلعالم المصري       8   

 

 (بوابة االهرام) رئيس شعبة الحلى : مليار جنيه حجم عمليات تهريب منتجات الذهب للسوق المصرية سنوًيا

عمران رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات أن إستراتيجية الغرفة تقوم على إزالة العوائق التي أكد مسعد 

ولفت إلى أن ذلك يتم من خالل القيام بزيارات للمناطق التي  تعاني منها كافه القطاعات التي تندرج تحت صناعه الحرف اليدوية 

 قة الفخارين بمصر القديمة ثم منطقة الحلى بشارع المعز اليوم.تقع بها الورش المختلفة والتي بدأت بمنط

 

 (الشروق) السفير المصرى في لندن يلتقى ممثلى شركات السياحة البريطانية

يل قب كات السياحة والطيران البريطانيةناصر كامل بعدٍد من القائمين على شر المصري لدى المملكة المتحدةسفير التقى ال

ذلك إلى الجهود وتطرق السفير المصري ك اجتماع مجموعة الصداقة البرلمانية مع مصر بمجلسي العموم واللوردات البريطاني

 .تأمينالريات الشركات العالمية المتخصصة في تقييم عمليات والمتمثلة في التعاقد مع إحدى كب المصرية الموازية

 

 (الشروق) خالل العام المالي الماضي« الشرقية للدخان»مليار جنيه أرباح  0.432

، في اجتماعها برئاسة الدكتور رضا العدل رئيس مجلس «إيسترن كومباني»الجمعية العامة للشركة الشرقية للدخان اعتمدت 

إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، التابعة لوزارة قطاع األعمال العام، القوائم المالية للشركة عن نتائج أعمالها للعام 

 .%02مليار جنيه للعام السابق، بمعدل نمو  0.030مليار جنيه، مقابل  0.432، بصافي ربح 0202-0205المالي 

 

 (00عربي) ؟ 0202وحتى  0200كم ارتفعت ديون الحكومة المصرية من 

يونيو من العام مليار جنيه في  0032.0ذكرت دراسة حديثة أن الديون المحلية المسجلة على الحكومة المصرية ارتفعت من نحو 

بزيادة بلغت  مليار جنيه 232.0زيادة بلغت نحو مليار جنيه بنهاية النصف األول من العام الجاري، ب 0002.3لتسجل نحو  0200

 .%32.1نسبتها نحو 

 

 (رصد) جنيها تكفي الفرد أكل وشرب طوال الشهر 300التعبئة واإلحصاء: 

رئيس اإلدارة المركزية لإلحصائيات السكنية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، أن ظاهرة الفقر الغذائي أكد طاهر حسن 

"متوسط اللي محتاجه الفرد عشان وأضاف موجودة في بعض المحافظات واألقاليم وأماكن بعينها، وليست على مستوى مصر

 جنيه". 0222أفراد يعني ما يقرب  5جنيه، ولو األسرة  300الفقر المدقع يكفي نفسه من األكل والشرب شهرًيا، ويخرج بره خط 

 

 (أصوات مصريه) صندوق النقد: السوق المصري األكثر تضررا من "البريكست" في الشرق األوسط

األكثر تأثرا "من ضمن أسواق الشرق األوسط" بقرار خروج بريطانيا من االتحاد  إن السوق المصري كان قال صندوق النقد الدولي

وأضاف الصندوق، في تقرير أطلقه اليوم، أنه على الرغم من اتسام الروابط االقتصادية والثنائية بين  األوروبي في يونيو الماضي

 استثناًء في مدى تأثرها وفقا ألسباب عدة.دول الشرق األوسط والمملكة المتحدة بأنها محدودة، إال أن مصر تعتبر 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1269357.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1269357.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20102016&id=07768d75-1044-4808-a0ad-541157cf0de8
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20102016&id=07768d75-1044-4808-a0ad-541157cf0de8
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19102016&id=36e625bc-8d0b-4188-b3e6-b9776ae8d698
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19102016&id=36e625bc-8d0b-4188-b3e6-b9776ae8d698
http://arabi21.com/story/954692/%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-2012-%D9%88%D8%AD%D8%AA%D9%89-2016#tag_49232
http://rassd.com/194992.htm
http://rassd.com/194992.htm
http://www.aswatmasriya.com/news/details/68979
http://www.aswatmasriya.com/news/details/68979
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 (أصوات مصريه) دون المساس باألجور %02إلى  05الحكومة: ضغط إنفاق الوزارات بنسبة 

إلى  05والجهاز اإلداري للدولة بنسبة تتراوح بين ترشيد وضغط اإلنفاق في الوزارات والهيئات  قررت اللجنة الوزارية االقتصادية

ويتعرض السيسي والحكومة الحالية لضغوط متزايدة لكبح زيادات األسعار  دون المساس باألجور والرواتب واالستثمارات 02%

  .جنيها 00لى تصل إ بأسعاروإنعاش االقتصاد المتعثر، وتواجه الحكومة اآلن اختبارا صعبا في مواجهة اختفاء السكر وبيعه 

 

 (جريدة االهرام) أشهر 2مليار دوالر لتوفير السلع األساسية لمدة  0.2

مليار دوالر 0.2أعلن محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ان الرئيس عبد الفتاح السيسى كلف الحكومة بتوفير 

 .أشهر مقبلة 2لع األساسية يكفى من خالل البنك المركزى لتوفير احتياطى استراتيجى للس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aswatmasriya.com/news/details/68976
http://www.aswatmasriya.com/news/details/68976
http://www.ahram.org.eg/News/192059/5/556775/%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%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9--%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192059/5/556775/%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%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9--%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-.aspx
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-0

 

 (اليوم السابع) وقفة لصحفى المصرى اليوم أمام مقر الجريدة احتجاجا على إجراءات اإلدارة

دقائق، ظهر اليوم األربعاء، أمام مقر الجريدة، اعتراضا  ٥نظم عدد من الصحفيين بجريدة المصرى وقفة احتجاجية صامتة لمدة 

شارك فى الوقفة خالد البلشى رئيس لجنة الحريات بنقابة و راءات التعسفية التى تتخذها اإلدارة ضد المحررينعلى اإلج

 .جمعية العمومية بنقابة الصحفيينالصحفيين، وحنان فكرى عضو مجلس نقابة الصحفيين، وعدد من أعضاء ال

 

 قضايا المجتمع-0

 

 التعليم

 

 (الوطن) سنوات 5المصريين للدراسة لمدة فرصة للطالب  0522اليابان توفر 

 ئة المكلف بتسيير أعمال الجامعةالتقى الدكتور عصام الكردى نائب رئيس جامعة اإلسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البي

 التعاون بينوأضاف أنه في إطار  موكاى الوزير المفوض بالسفارة اليابانية بالقاهرةبأعضاء الوفد اليابانى برئاسة كينشيرو 

 طالب سنويًا 522فرصة للطالب المصريين للدراسة باليابان خالل الخمـس سنوات القادمـة بمعدل  0522سيتم توفير  البلدين 

 

 االعالم

 (الوطن) لنهار"" و"اCBCشراكة إعالمية جديدة بين الشركة المتحدة ومجموعتي "

 بينهم الشراكة تفعيل بدء عن المعلومات، ياچ" و"النهار" والشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوCBCأعلنت مجموعتا "

 ريةالمص الشخصية وتنوع ثراء عن يعبر محتوى تقديم يضمن وسائله بمختلف الخاص اإلعالم تطوير على قادر كيان لتأسيس

 اعة اإلعالم.صن إليه وصلت ما أحدث تواكب وبإمكانيات العربية الهوية ويدعم

 

 (بوابة االهرام) "المصري اليوم" تتراجع عن فصل عدد من الصحفيين نهائًيا

الصحفيون المعتصمون بمقر جريدة المصري اليوم في الساعات األولي من صباح اليوم الخميس اعتصامهم بعد مفاوضات  انهى

مع اإلدارة استمرت عدة ساعات، بحضور محمد أمين، رئيس مجلس األمناء، ومحمد السيد صالح، رئيس التحرير، وكارم محمود، 

 من ممثلي اللجنة النقابية للعاملين بالمؤسسة.رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، وعدد 

http://www.youm7.com/story/2016/10/19/%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA/2929081
http://www.youm7.com/story/2016/10/19/%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA/2929081
http://www.elwatannews.com/news/details/1512026
http://www.elwatannews.com/news/details/1512026
http://www.elwatannews.com/news/details/1513649
http://www.elwatannews.com/news/details/1513649
http://gate.ahram.org.eg/News/1269374.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1269374.aspx
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 (رصد) "بيريل" تعتذر عن إعالن مسيئ للجيش المصري

نشرت الشركة المنتجة لمشروب "بيريل"عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، صورًة لشهادة اإلعفاء من التجنيد بالجيش تحت 

القى ذلك االعالن العديد من ردود األفعال المتباينة؛ إال أن أغلبها عبر  فينا والفرحة اللي ما تتوّصفش!" واحد عنوان "حلم كل

 عن رفضه من وصف اإلعفاء من الخدمة العسكرية بالحلم المنتظر.

 

 السياحه

 (باربوابة االخ) الشركات السياحية ببريطانيا تطالب الحكومة بقرار سريع الستئناف الرحالت إلى شرم الشيخ

أكتوبر، من الحكومة البريطانية اتخاذ قرار  01طالب ممثلو الشركات وكبار منظمي الرحالت السياحية البريطانية عصر األربعاء 

تأخير هذا القرار عليهم وعلى صناعة السياحة  سريع الستئناف الرحالت الجوية إلى شرم الشيخ، محذرين من التأثير السلبي على

 البريطانية بشكل عام.

 

 قباطاأل

 (بوابة االخبار) تواضروس يصل كاتدرائية اإلسكندرية ويترأس صالة العشية

وترأس تواضروس صالة  وصل تواضروس الثاني بابا اإلسكندرية وسط حضور المئات من الشعب القبطي واآلباء كهنه الكنيسة

العشية المقدسة، وشاركه الصالة األنبا ابيفانيوس أسقف ورئيس دير األنبا مقار، واألنبا بافلي األسقف العام، والقمص رويس 

 والقس بيشوى حلمي وكيل الكلية اإلكليريكية.مرقص وكيل البطريركية باإلسكندرية، 

 (االقباط اليوم) مفكر قبطي يحذر من تسلل داعش لمصر عن طريق قوارب الصيد

اإلرهابية الهاربة من الموصل، إلى مصر عن  حذر الكاتب الصحفى القبطي المقيم في أستراليا، أشرف حلمى، من تسلل العناصر

طريق قوراب الصيد التي تعمل خارج المياه اإلقليمية، مطالًبا بإخضاعها للرقابة والتفتيش، وذلك بالتريب مع القوات البحرية، 

 خوًفا من تجنيد بعضها والعمل في تهريب العناصر التابعة للتنظيمات اإلرهابية إلى القاهرة.

 

 أخرى

 (الوطن) ساعة.. والمحافظ: "هترجع اليوم" 04انقطاع مياه الشرب في السويس أكثر من 

وأكد  من صباح اليوم 1انقطعت مياه الشرب عن محافظة السويس بالكامل، منذ السابعة من مساء الثالثاء وحتى الساعة الـ

 422و 322اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، أن هناك أعمال إحالل وتجديد لمحابس الخط الرئيسي، حيث يتم تركيب محبس 

 بالخط الرئيسي في ميدان الترعة، منوًها بعودة المياه صباح اليوم، وهو ما لم يحدث حتى اآلن.

 (الوطن) "سكاي نيوز": غرق مركب بترول قبالة سيناء

إن بحارا مصريا قضى غرقا وفقد اثنان آخران إثر جنوح "مركب بترول" في البحر األحمر، جنوبي قال مصدر أمني، لـ"سكاي نيوز"

لحادث غرق قبالة مدينة وأضاف المصدر أن مركب "سي.ستار"، التابع لشرك مارغو مارين لنقل البترول والصيانة، تعرض  سيناء

 .آخرين بينهم قبطان المركب، وفقدان "شخصين آخرين" من الطاقم 0وأسفر الحادث عن مصرع أحد البحارة وإصابة  أبو رديس

http://rassd.com/194957.htm
http://rassd.com/194957.htm
http://akhbarelyom.com/news/576031
http://akhbarelyom.com/news/576037
http://akhbarelyom.com/news/576037
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=170158
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=170158
http://www.elwatannews.com/news/details/1511291
http://www.elwatannews.com/news/details/1511291
http://www.elwatannews.com/news/details/1511456
http://www.elwatannews.com/news/details/1511456
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األخبار األمنية: 

 (الوطن) 00/00يوم « العاصمة»خطة لتأمين جامعات 

مدرسة على مستوى الجمهورية،  352ألفًا و 50أنهت وزارتا التعليم والتعليم العالى استعداداتهما لتأمين الجامعات ونحو 

 أليبل، لمنع تعّرض الجامعات والمدارس نوفمبر المق 00، وبالتزامن مع دعوات التظاهر فى «الداخلية والدفاع»بالتنسيق مع 

 أعمال شغب محتملة أو حرائق أو سرقات.

 

 (بوابة األخبار) رئيس البرلمان األفريقي يوجه رسالة شكر لألمن المصري

مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، تقديرًا لدور رجال األمن في وجه رئيس البرلمان األفريقي روجيه نكودو دانج، رسالة شكر للواء 

 عاًما على بدء الحياة النيابية في مصر. 052تأمين فعاليات احتفالية مجلس النواب المصري بمدينة شرم الشيخ بمناسبة مرور 

 

 (بوابة األخبار) نشر أسماء وصور الهاربين من تنفيذ األحكامالداخلية ت

تواصل وزارة الداخلية نشر صور الهاربين والمحكوم عليهم والذين يمثلون خطر على األمن العام، وتخصص مكافأة مادية لكل من 

 يدلي بمعلومات إللقاء القبض على الهاربين.

 

 (بوابة األخبار) أكتوبر" 2بمناسبة " 23ن سجيًنا واإلفراج الشرطي ع 13العفو عن 

إنتهت أعمال  الجمهورية، حيثقام قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية بعقد لجان لفحص ملفات نزالء السجون على مستوى 

بمناسبة ذكرى وذلك .نزياًل إفراجًا شرطياً  23عن ونزياًل ممن يستحقون اإلفراج عنهم بالعفو  13القرار على  اللجان إلى إنطباق

 انتصارات السادس من أكتوبر.

 

 (األخباربوابة ) منع الصحفيين من تغطية "غرفة عمليات رابعة" و"أحداث مكتب اإلرشاد"

دخول قاعة المحكمة بمعهد أمناء طره للقيام  والمصورين منمدني بمحكمة استئناف القاهرة، بمنع الصحفيين  01أمرت الدائرة 

 بعملهم من تغطية طلبات الرد في قضيتي غرفة عمليات رابعة وأحداث مكتب اإلرشاد على الرغم من علنية الجلسات.

 

 -محاكم ونيابات: 

 (بوابة األهرام) باألزهر على ذمة التحريات التهامهم بالدعوة للتظاهرطالب  2حجز 

 على التحريات،ذمة  علىساعة  ٤٢طالب من جامعة األزهر  ٦بإشراف أحمد جاد مدير النيابة، حجز  نصر،قررت نيابة أول مدينة 

 نوفمبر. ١١وة للتظاهر يوم خلفية اتهاهم بالدع

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1514339
http://www.elwatannews.com/news/details/1514339
http://akhbarelyom.com/news/576017
http://akhbarelyom.com/news/576017
http://akhbarelyom.com/news/575883
http://akhbarelyom.com/news/575883
http://akhbarelyom.com/news/575717
http://akhbarelyom.com/news/575717
http://akhbarelyom.com/news/575652
http://gate.ahram.org.eg/News/1269279.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1269279.aspx
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 (بوابة األهرام) طعن إللغاء حكم وقف تنفيذ قرار تخصيص أرض بالبحيرة إلقامة سجن عليها

أقامت هيئة قضايا الدولة بصفتها وكيًلا عن الحكومة، طعنا أمام المحكمة اإلدارية العليا، بمجلس الدولة، إللغاء حكم محكمة 

القضاء اإلدارى، بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتخصيص عشرة أفدنة بمالحة الجزيرة بالبحيرة، لصالح وزارة الداخلية بالمجان 

 واختصم الطعن عدًدا من األهالى. إلقامة سجن مركزى عليها،

 

 (بوابة األهرام) عائشة الشاطر تطعن على عدم قبول دعوى زيارة والدها بدون حاجز زجاجي

محكمة القضاء االدارى بعدم قبول  أقامت عائشة الشاطر، طعنا أمام المحكمة اإلدارية العليا، تطالب بإلغاء الحكم الصادر من

دعواها المطالبة بالسماح لها بزيارة والدها المحبوس في سجن العقرب بطرة، بدون الحاجز الزجاجي، والقضاء مجددًا بقبول 

 الدعوى.

 

 (بوابة األهرام) نوفمبر 00متهًما بتهمة الدعوة لتظاهرات  03النيابة: حبس 

يوًما على ذمة التحقيق، على خلفية " تكوين خلية تدعو للتحريض على  05 متهما، 03قررت نيابة شمال بنها الكلية، حبس 

 نوفمبر المقبل". 00تظاهرات 

 

 (بوابة األهرام) رفض دعوى وقف قرار سامح عاشور بالدعوة للجمعية العمومية للمحامين

برفض الدعوى المقامة من إبراهيم سعودي ومصطفى شعبان  قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء اإلداري، بمجلس الدولة،

المحامين وآخرين، والتى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقيب المحامين بالدعوة النعقاد الجمعية العمومية العادية للمحامين 

 .0202أكتوبر  03المقرر عقدها في 

 

 (بوابة األخبار) نية""النقض" تلغي أحكام اإلعدام لمتهمي "اقتحام قسم كرداسة الثا

متهًما في قضية أحداث اقتحام كرداسة  05قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار وجيه أديب بقبول الطعن المقدم من 

الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي  كانتوالثانية، وإلغاء أحكام اإلعدام الصادرة بحقهم.

 .سنوات لمتهم آخر 02متهًما، كما قضت بالسجن المشدد  04باإلعدام شنقا على  0205إبريل  02شحاتة قضت في 

 

 

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1269229.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1269229.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1269196.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1269196.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1269159.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1269159.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1269114.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1269114.aspx
http://akhbarelyom.com/news/575843
http://akhbarelyom.com/news/575843
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 السادسالمحور 

 المصري العسكريتطورات المشهد 
 

 (موقع وزارة الدفاع) "0202حماة الصداقة "المصرى الروسى استمرار فعاليات التدريب المشترك 

تنفذه عناصر من وحدات المظالت المصرية  والذي( 0202استمرت فعاليات التدريب المصرى الروسى المشترك )حماة الصداقة 

 02يستمر حتى  والذية، بقاعدة اللواء محمد نجيب العسكرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية، وقوات اإلنزال الجوى الروسي

 من أكتوبر الجارى.

 

 (موقع وزارة الدفاع) " الختبار قدرة األجهزة المعنية على تنفيذ مهام البحث واإلنقاذ3تنفيذ التجربة "مصر 

فى تجربة من شأنها تأكيد قدرة األجهزة المعنية بالدولة على التخطيط والتنسيق والعمل المشترك لتأمين الجبهة الداخلية 

" والتى تتمثل 3ومواجهة الكوارث والحوادث الجسيمة، نفذ مركز البحث واإلنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة التجربة العملية "مصر 

ذ ركاب مركب هجرة غير شرعية بعد تعرضها للغرق قبالة سواحل بورسعيد، وذلك بمشاركة وحدات من القوات المسلحة فى إنقا

 والعديد من الوزارات والهيئات واألجهزة المعنية بالدولة.

 

 (الوطن) أبو ظبي": "صفقات التسليح" تضعنا في مصاف "الجيوش الرائدة"“بـ العسكري  مصر ملحق

ئيس ر بمشاركةمكتب الدفاع المصري في "أبو ظبي" احتفالية بمناسبة الذكري الثالثة واألربعين لحرب أكتوبر المجيدة،  أقام

رية اإلماراتية اللواء الركن صال العامري، ومدير هيئة العمليات بالجيش اإلماراتي اللواء الركن سيف المسافري، وقائد القوات الب

"التفتيش العام" اللواء الركن سعيد العامري.حضر االحتفالية السفير وائل جاد، سفير مصر باإلمارات، ولفيف من السفراء، 

 الدولة الشقيقة.والملحقين العسكريين، وأعضاء الهيئات الدبلوماسية المعتمدة بدولة اإلمارات، وأبناء الجالية المصرية ب

 

 (اليوم السابع) وزارة الدفاع تنشر فيديو لعمليات مداهمة أوكار بشمال سيناء

اصل وتو.ملجأ١٦وتدمير أشخاص ٦نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، فيديو يرصد عمليات المداهمة ألوكار والتى أسفرت عن قتل 

القوات المسلحة، جهودها فى مكافحة ااٍلرهاب بشمال سيناء، وذلك فى إطار خطتها الشاملة لتطهير شمال سيناء من العناصر 

 اإلرهابية والتكفيرية.

 

http://www.mod.gov.eg/mod/NewsDetails.aspx?id=29444
http://www.mod.gov.eg/mod/NewsDetails.aspx?id=29444
http://www.mod.gov.eg/mod/NewsDetails.aspx?id=29442
http://www.mod.gov.eg/mod/NewsDetails.aspx?id=29442
http://www.elwatannews.com/news/details/1513394
http://www.elwatannews.com/news/details/1513394
https://www.youm7.com/story/2016/10/19/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84/2929638
https://www.youm7.com/story/2016/10/19/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84/2929638

