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 األولالمحور 

 المصرية الخارجيةتطورات السياسة 

 رام()األهاألمريكي وفدًا من مجتمع األعمال األمريكى برئاسة كبير مستشارى وزير الخارجية السيسي يستقبل 

خالل استقباله وفدًا من مجتمع األعمال األمريكى برئاسة السفير ديفيد ثورن كبير مستشارى وزير الخارجية  سيسياستعرض ال

ادية، المشروعات القومية التى يتم تنفيذها، وفى مقدمتها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس. األمريكى للشئون االقتص

 .يكية العاملة فى مختلف القطاعاتمن كبريات الشركات األمر 21ممثلين عن نحو  الوفد ضم

 

 )اليوم السابع( سامح شكرى: إصالح األمم المتحدة أصبح أمرا ملحا

أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن إصالح األمم المتحدة أصبح أمرا ملحا لتصبح أكثر فعالية فى االضطالع بالمهام الموكلة 

شفافية عمله تجاه  داعيا جميع الدول األعضاء فى األمم المتحدة إلى أن تسعى لتحسين أساليب عمل مجلس األمن وتعزيزإليها.

 الجمعية العامة والدول األعضاء، وهيئات األمم المتحدة األخرى.

 

نقدر دور السيسي في إصالح االقتصاد ونساند مصر في الحصول علي قرض : كبير مستشاري الخارجية األمريكية

 )األهرام( صندوق النقد

وأن مصر بها العديد من  ، بالبالدجهده للنهوض  قصارىإن السيسي يبذل  ، األمريكيةقال ديفيد ثورن كبير مستشاري الخارجية 

ما يقومون به من إصالح اقتصادي وأكد إن الواليات المتحدة  علىنقدر السيسي وحكومته  أنه وأضاف. الواعدةص االستثمارية الفر

 . الدوليقرض صندوق النقد  علىاألمريكية تدعم مصر في مفاوضات الحصول 

 

 )األهرام( القاهرة تنعى وفاة أمير قطر األسبق

 نعت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس، وفاة الشيخ خليفة بن حمد آل ثانى األمير األسبق لدولة قطر.

 

 )بوابة األهرام( وزارة الخارجية: نتبنى خطة كاملة لتخفيض النفقات

ما تداولته بعض وسائل اإلعالم حول استثناء الوزارة من خطة التقشف التي وضعتها الحكومة، والتي  علىردت وزارة الخارجية 

تقوم بدور رائد في  هابأنفقالت الوزارة تضمنت تخفيض في إعداد مكاتب التمثيل الخارجي لعدد من الوزارات والجهات الحكومية 

مجال ترشيد اإلنفاق وتخفيض األعباء المالية عن عاتق الموازنة العامة للدولة منذ أكثر من عام بالتنسيق الكامل وتحت إشراف 

 رئاسة مجلس الوزراء.

 

 )بوابة األهرام( السفير المصري في سراييفو يلتقي مفتي عام البوسنة والبلقان

التقي السفير ياسر العطوي سفير مصر في البوسنة والهرسك مع فضيلة اإلمام حسين كفازوفيتش رئيس العلماء ومفتي عام 

 .مع المشيخة اإلسالمية البوسنية البوسنة والبلقان، حيث أكد السفير المصري علي خصوصية وأهمية العالقة المصرية

http://www.ahram.org.eg/News/192064/25/557516/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/10/24/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%AD%D8%A7/2936137
http://www.youm7.com/story/2016/10/24/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%AD%D8%A7/2936137
http://www.ahram.org.eg/News/192064/25/557684/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%86%E2%80%8F%E2%80%8F-%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192064/25/557684/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%86%E2%80%8F%E2%80%8F-%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192064/25/557534/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B9%D9%89-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192064/25/557534/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B9%D9%89-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1270967.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1270967.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1270955.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1270955.aspx
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 )األهرام( الخارجية بمناسبة يوم األمم المتحدةحملة لوزارة 

أكتوبر من كل عام، ويتوافق مع  52يتم االحتفال به فى  الذيأطلقت وزارة الخارجية أمس حملة بمناسبة يوم األمم المتحدة 

 .0422دخول ميثاق المنظمة حيز التنفيذ عام 

 

 )بوابة األهرام(وثي السالم بإفريقيا مصر تستضيف الملتقى السابع لوسطاء ومبع

أعلنت وزارة الخارجية عن استضافة مصر للدورة السابعة لملتقى االتحاد اإلفريقي رفيع المستوى لوسطاء ومبعوثي السالم فى 

أكتوبر الجاري بشرم الشيخ، والذي ُيعقد هذا العام تحت عنوان "ممارسات الوساطة والحروب  52إلى  52خالل الفترة من إفريقيا 

 المعاصرة".

 

 )بوابة األهرام( الخارجية السودانية تتوقع مزيًدا من التقدم في العالقات مع مصر

اهلل محمد عبيد اهلل، أن تشهد الفترة القادمة المزيد من التقدم في العالقات مع  السودانية، عبيدتوقع وزير الدولة بالخارجية 

 البلدين.مصر، خاصة ما يتصل بتنفيذ المشاريع اإلستراتيجية بين 

 

 )اليوم السابع( واألزمة فى الصحافة فقط مصر.الخارجية الكويتية: الخليج مستمر فى دعم 

أكد نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجار اهلل، "قوة ومتانة" العالقات بين دول مجلس التعاون الخليجى وجمهورية مصر 

ورًدا على سؤال حول ما إذا كان هناك أزمة بين  مشدًدا على "مواصلة دعم األشقاء فى مصر وتعزيز االقتصاد المصرى".العربية، 

 مصر وبعض الدول الخليجية أجاب الجار اهلل قائاًل: "إن هذه األزمة فى الصحافة".

 

 )المصري اليوم( ممثل األمين العام لألمم المتحدة لدى ليبيا يصل القاهرة

، في اجتماع ثالثي حول سبل دفع عملية «كوبلر»ويشارك  ممثل األمين العام لألمم المتحدة لدى ليبيا مارتن كوبلر. وصل القاهرة

 م للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط.التسوية السياسية لألزمة الليبية بالقاهرة، برئاسة األمين العا

 

 )الوطن( عمرو موسى يلقي محاضرة حول "الشرق األوسط والتحديات العالمية" بجامعة بيزا اإليطالية

عمرو موسى، رئيس المؤسسة المصرية لحماية الدستور، القاهرة متوجها إلي مدينة بيزا اإليطالية إللقاء محاضرة بكلية  غادر

وتطرق المحاضرة للحديث حول أوضاع الشرق األوسط تحت عنوان التحديات العالمية  .االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بيزا

 ارة الجامعة.لأللفية الجديدة، بناء على دعوة من إد

 

 )األهرام( توقيع مذكرة للتعاون مع العراق فى مجال الطيران

وقع شريف فتحى وزير الطيران المدنى مذكرة تفاهم مع وزير النقل العراقى كاظم فنجان الحمامى فى مجال الطيران والصيانة 

ى رئيس سلطة الطيران المدنى وصفوت مسلم رئيس الشركة والتدريب بين البلدين، بحضور كل من المهندس هانى العدو

 .لقابضة للمطارات والمالحه الجويةالقابضة لمصر للطيران والمهندس محمد سعيد رئيس الشركة ا

http://www.ahram.org.eg/News/192064/25/557528/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192064/25/557528/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1271040.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1271040.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1271064.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1271064.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/10/24/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9/2936520
http://www.youm7.com/story/2016/10/24/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9/2936520
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1029701
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1029701
http://www.elwatannews.com/news/details/1527812
http://www.elwatannews.com/news/details/1527812
http://www.ahram.org.eg/News/192064/25/557535/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192064/25/557535/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86.aspx
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 لعربية()مصرا أسوشيتد برس: السيسي يخشى اضطرابات محتملة

"تعليقات وزير الداخلية التي نشرتها الصحف القومية، هي العالمة األحدث على قلق حكومة السيسي من اضطرابات محتملة 

برس حول تصريحات اللواء مجدي عبد الغفار التي  جاء ذلك في سياق تقرير بوكالة أسوشيتد جراء الظروف االقتصادية السيئة".

 نوفمبر. 00حذر فيها من دعوات التظاهر في 

 

 )مصرالعربية( رويترز: صبر المصريين ينفد تجاه السيسي

يتحدث عن األزمات التي  أنباء رويترزعنوان تقرير بوكالة  المصريون يفقدون صبرهم تجاه السيسي بينما يتدهور االقتصاد".“

 يعيشها المجتمع المصري.

 

 )مصرالعربية( إريك تراجر: توقف "إيديتا" المصرية عن اإلنتاج "عالمة مروعة"

وصف الباحث األمريكي إريك تراجر تقارير حول توقف مصنع شركة إيديتا للصناعات الغذائية عن اإلنتاج بسبب مصادرة الدولة 

تر: وكتب تراجر، زميل معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، عبر حسابه على توي سكر من المخازن بالعالمة المروعةخامات ال

 إنها عالمة مروعة".“شركة إيديتا للصناعات الغذائية المصرية تتوقف عن اإلنتاج بعد مصادرة السكر، وفقا لمصادر". وتابع: “

 

 )مصرالعربية( بلومبرج: تعامل الحكومة المصرية مع أزمة السكر يثير المخاوف

" بيبسيكو"، ما يثير مخاوف من السلطات المصرية صادرات أالف األطنان من السكر من شركتي " إيديتا" للصناعات الغذائية و 

هكذا استهلت شبكة "  الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع أزمة النقص الحاد في السكر التي تشهدها مصر في الوقت الراهن.

 .بلومبرج" اإلخبارية األمريكية تقريرا سلطت فيه الضوء على أزمة السكر المتفاقمة في مصر

 

 )مصرالعربية( القصة الكاملة مصر.اللوبي اإليراني لصالح 

ما بين ادعاءات الجارديان بممارسة إيران لوبي على الواليات المتحدة كان له الفضل في مشاركة مصر باجتماع لوزان حول سوريا، 

طاب الذي أرسله السفير المصري بلندن للصحيفة البريطانية يفند فيها ما جاء والخوالرياض، وحديثها عن خالف القاهرة 

 بالتقرير، تظهر الحاجة إلى معرفة القصة الكاملة.

 

 )الشروق( مليون دوالر لمكافحة آثار األلغام فى مطروح 01سفير بريطانيا بالقاهرة: 

 لمكافحة دوالرمليون  10ب  أعرب السفير البريطاني بالقاهرة، جون كاسين، عن فخره بمساهمة بالده في ضخ االستثمارات

 األلغام في محافظة مرسى مطروح بمصر.

 

 )الشروق( وزير اإلعالم الكويتي: مصر لها مكانة في قلوبنا جميعا

قال وزير اإلعالم ووزير الدولة لشئون الشباب الكويتي، ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب الشيخ سلمان صباح 

 ن مصر لها مكانة في قلوبنا جميعان الكويت قلبها مفتوح قبل أبوابها ألشقائها المصريين؛ "ألالسالم الحمود الصباح، إ

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%A9/1295722-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AA%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%B4%D9%89-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1295236-%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%D8%B5%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%86%D9%81%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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%A9/1295236-%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%D8%B5%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%86%D9%81%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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%A9/1295238-%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1295238-%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1295473-%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%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%D8%B9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81
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%A9/1295473-%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%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%D8%B9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81
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%A9/1295670-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1295670-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24102016&id=b3010231-b7aa-4a41-934f-392c1122041f
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24102016&id=b3010231-b7aa-4a41-934f-392c1122041f
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24102016&id=cda69fcf-ffaa-42f6-9ca7-c423609306fd
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24102016&id=cda69fcf-ffaa-42f6-9ca7-c423609306fd
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -الرئاسة المصرية: 

 (األهرام) السيسى يطلق المؤتمر الوطنى األول للشباب اليوم بشرم الشيخ

 الذي« ابدع.. انطلق»بمشاركة السيسى تنطلق بمدينة شرم الشيخ اليوم أولى فعاليات المؤتمر الوطنى األول للشباب تحت شعار 

آالف شاب من مختلف شرائح وقطاعات الشباب المصري، وذلك فى ختام عام  3يستمر على مدى ثالثة أيام بمشاركة أكثر من 

 .فى التاسع من يناير الماضي السيسيأطلقه  الذيالشباب المصرى 

 

 -الحكومة المصرية: 

 (األهرام) رئيس الوزراء: تطبيق اإلصالح االقتصادى مع حماية األكثر احتياجا

أكد رئيس الوزراء شريف اسماعيل، حرص الحكومة على متابعة تطبيق برنامج االصالح االقتصادى بشكل تدريجي، بالتزامن مع 

ياجًا "تكافل وكرامة"، وتوفير المواد الغذائية األساسية والتموينية.وكان رئيس اتخاذ إجراءات الحماية االجتماعية لألكثر احت

 فيذى لبرنامجالوزراء، قد إلتقى أمس، المديرين التنفيذيين بالبنك االوروبى العادة االعمار والتنمية، حيث عرض الموقف التن

 .االصالح االقتصادي

 

 (بوابة األهرام) الدولي خالل شهرينرئيس الوزراء: توقيع عقد القرض مع صندوق النقد 

أكد شريف إسماعيل رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في الدعم الذي تقدمه للطبقة المتوسطة والذي يشمل الكهرباء والغاز 

أنه خالل الشهرين القادمين سنقوم بتوقيع عقد القرض مع صندوق النقد الدولي،  والوقود والتموين واإلسكان االجتماعي.وأكد

 مشيًرا إلى أنه ال يوجد جديد في برنامج الصندوق، فهو نفس برنامج الحكومة الذي أعلناه على الشعب.

 

 (الوطناألمريكي )"الحكومة" تؤكد على إنشاء "األعلى لالستثمار" خالل لقاء وفد األعمال 

أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن وزراء االتصاالت، والبترول، والتجارة والصناعة، والمالية، واالستثمار استعرضوا 

ختلفة والجهود التي تقوم بها الحكومة في االستثمار المتاحة في المجاالت الم األمريكي، فرصخالل لقاء السيسي ووفد األعمال 

سبيل النهوض بمختلف قطاعات االقتصاد المصري، فضال عن اإلصالحات التشريعية التي تقوم بها الحكومة من أجل توفير مناخ 

 .ارجاذب لالستثمار، ومن بينها إنشاء المجلس األعلى لالستثم

 

 (بوابة األخبار) رئيس الوزراء: ال يوجد تعديل وزاري حاليًا

التعديل الوزاري حاليا بالحكومة  اإلعالم عنما تداولته بعض وسائل  إسماعيل، ردا علىقال رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف 

حول ربط بعض وسائل اإلعالم التعديل الوزاري بقرض الصندوق النقد الدولي فأكد  ". وأضافمفيش تعديل حاليا“الحالية 

 "التغيير يتم لما يكون مطلوب".قائال:

 

http://www.ahram.org.eg/News/192064/135/557609/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%AE%D8%A7%D8%B5/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%85.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192064/135/557609/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%AE%D8%A7%D8%B5/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%85.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192064/27/557582/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192064/27/557582/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1271170.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1271170.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/1526888
http://www.elwatannews.com/news/details/1526888
http://akhbarelyom.com/news/578493
http://akhbarelyom.com/news/578493


 

 

5102أكتوبر  52  مرصد اإلعالم المصري       5   

 

 (بوابة األخبار) لتوفير السلع« الغرف التجارية»يترأس اجتماًعا مع « إسماعيل»

هندس شريف إسماعيل، مساء اإلثنين اجتماًعا مع الغرف التجارية، بحضور أحمد الوكيل رئيس االتحاد رئيس الوزراء الم عقد

يأتي االجتماع في إطار حرص رئيس الوزراء على متابعة دور اتحاد الغرف في المرحلة العام للغرف التجارية، بمقر الحكومة الدائم.

 .الحالية

 

 (اليوم السابع) للمشاركة بمؤتمر الشبابرئيس الوزراء يطير إلى شرم الشيخ 

الشيخ للمشاركة فى  غادر مطار القاهرة، صباح اليوم الثالثاء، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء متجها إلى شرم

 .مؤتمر الشباب

 

 (اليوم السابع) سنوات 3رئيس الوزراء: دور القوات المسلحة فى االقتصاد سيتراجع خالل عامين أو 

" ال يوجد مزاحمة ونحاول توفير قال:ن مزاحمة الدولة والقوات المسلحة للقطاع الخاص، ع ريف اسماعيل، رئيس الوزراءقال ش

بنية أساسية تقوم عليها المشروعات، ووجود القوات المسلحة مؤقت لفترة إلنهاء البنية األساسية ثم سيتراجع دور القوات 

يش يقوم بدور فى إدارة المشروعات بشكل أساسى ولكن سنوات"، مشيرًا إلى أن الج 3المسلحة فى االقتصاد فى خالل عامين إلى 

 شركات القطاع الخاص هى المنفذة، مشددًا على أهمية دور الدولة فى المشروعات االقتصادية للحفاظ على التوازن والسوق.

 

 (بوابة األخبار) رئيس الوزراء يترأس لجنة فض منازعات االستثمار

يترأس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اجتماعا للجنة فض منازعات االستثمار، بمقر الحكومة الدائم.ويتطرق االجتماع إلى 

متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة بعد عرضها على مجلس الوزراء، ويأتي ذلك من منطلق حرص الحكومة على حل مشاكل 

 لعقبات التي تواجههم بهدف تحسين مناخ االستثمار.المستثمرين وتذليل ا

 

 -الوفود األجنبية: 

 (اليوم السابع) الرئيس التنزانى األسبق يصل القاهرة للمشاركة فى مباحثات تسوية األزمة الليبية

نى األسبق "جاكايا كيكويتى" الممثل األعلى وصل مطار القاهرة الدولى، فى الساعات األولى من صباح اليوم الثالثاء، الرئيس التنزا

أيام يشارك خاللها فى اجتماع ثالثى برئاسة األمين  3لالتحاد األفريقى إلى ليبيا قادما من أديس أبابا، فى زيارة للقاهرة تستغرق 

 العام للجامعة أحمد أبو الغيط، حول سبل دفع عملية التسوية السياسية لألزمة الليبية.

 

 -المصري: البرلمان 

 (بوابة األهرام) وكيل "اقتصادية النواب": لقاء اللجنة مع وفد البنك األوروبى كان مهًما

تًا كان مهًما، الف قال النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشؤون االقتصادية بمجلس النواب، إن لقاء اللجنة مع وفد البنك األوروبى

 إلى أن الحديث بين الطرفين شمل االستثمار واإلصالح االقتصادى فى مصر من جانب الحكومة، ودعم السياحة.

 

http://akhbarelyom.com/news/578427
http://akhbarelyom.com/news/578427
http://www.youm7.com/story/2016/10/25/%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%B7%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/2937248
http://www.youm7.com/story/2016/10/25/%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%B7%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/2937248
http://www.youm7.com/story/2016/10/24/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86/2937083
http://www.youm7.com/story/2016/10/24/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86/2937083
http://akhbarelyom.com/news/578356
http://akhbarelyom.com/news/578356
http://www.youm7.com/story/2016/10/25/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9/2937201
http://www.youm7.com/story/2016/10/25/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9/2937201
http://gate.ahram.org.eg/News/1271101.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1271101.aspx
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 (بوابة األهرام) أمام االتحاد البرلماني الدولي بجنيف يلقي كلمة رئيس مجلس النواب

في المناقشة العامة حول موضوع "انتهاكات حقوق اإلنسان كنذر لنشوب كلمة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لقي أ

 الصراعات: البرلمان صاحب االستجابة المبكرة" في الجمعية الخامسة والثالثين بعد المائة لالتحاد البرلماني الدولي بجنيف.

 

 -األحزاب واالئتالفات: 

 (بوابة األهرام) أعضاء 01"المحافظين" يشارك بمؤتمر الشباب بشرم الشيخ بـ 

 01أحمد حنتيش، المتحدث باسم حزب المحافظين، أن الحزب مشارك في المؤتمر الوطني للشباب من خالل وفد مكون من  قال

 .مختلف أمانات الحزب على مستوي الجمهوريةأعضاء من الشباب من 

 

 (بوابة األهرام) رفعت السعيد والغزالي حرب ومفيد فوزي يشاركون في المؤتمر الوطني للشباب بشرم الشيخ

، والدكتور أسامة الغزالي حرب، فوزيحضر الدكتور رفعت السعيد المفكر السياسي، ورئيس حزب التجمع السابق، واإلعالمي مفيد 

 أيام. 3ولمدة  اليومتبدأ فعالياته  الذيمدينة شرم الشيح، اليوم اإلثنين، للمشاركة فى المؤتمر الوطنى للشباب  إلى

 

 -منظمات المجتمع المدني: 

 (بوابة األخبار) «المؤتمر الوطني»الباز يبحث مع الشباب قضايا التعليم في فاروق 

 .أيام 3م الشيخ، ويستمر على مدار يشارك الدكتور فاروق الباز، في المؤتمر الوطني األول للشباب المقرر انعقاده في شر

 

 -المؤسسات الدينية: 

 (اليوم السابع) شيخ األزهر والبابا تواضروس يغادران إلى شرم الشيخ للمشاركة بمؤتمر الشباب

م الشيخ للمشاركة اليوم الثالثاء، شيخ األزهر أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثانى، متجهين إلى شر غادر مطار القاهرة، صباح

 .بمؤتمر الشباب

 

 -تصريحات: 

 (امبوابة األهر) مستشار وزير الخارجية األمريكي: ندعم جهود السيسي وفريق عمله لالرتقاء بالوضع االقتصادي

قال ديفيد ثورن، كبير مستشاري وزير الخارجية األمريكي، إن الواليات المتحدة تقدر جهود السيسي، وفريق العمل معه، لتبني 

  المزيد من االستثمارات.خطوات وإجراءات من شأنها االرتقاء باالقتصاد المصري، وتهيئة المناخ لجذب 

 -توك شو: 

 (اليوم السابع) طلقات 3بـ صاحب محل العصير المعتدى عليه من ضابط شرطة: حاولت تهدئته فأصابنى 

قال نعمان صالح، صاحب محل العصير المعتدى عليه من قبل ضابط شرطة، فى مصر الجديدة، إن سيارة القصب كانت تنزل له 

القصب بالمحل، وكان الضابط المتهم بإطالق النار عليه بسيارته خلف سيارة القصب رفقة شخصين، وأثر على تخطى السيارة 

 يرى وأطلق منه ثالث طلقات أصابته فى قدمه.النقل، وعندما حاول تهدئته أخرج سالحه الم

http://gate.ahram.org.eg/News/1271047.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1271047.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1271084.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1271084.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1270881.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1270881.aspx
http://akhbarelyom.com/news/578433
http://akhbarelyom.com/news/578433
http://www.youm7.com/story/2016/10/25/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%88%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-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1/2937266
http://www.youm7.com/story/2016/10/25/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%88%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-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1/2937266
http://gate.ahram.org.eg/News/1271063.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/10/24/%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%AA%D9%87/2937086
http://www.youm7.com/story/2016/10/24/%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%AA%D9%87/2937086
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 (ابعاليوم الس) . ووجدى زين الدين: فاشلة.خالد صالح": الحكومة تكذب.“لـ النائب أحمد الطنطاوى 

هاجم النائب البرلمانى أحمد الطنطاوى، حكومة شريف إسماعيل، بسبب أدائها الضعيف، قائال: "إحنا لسه بنستورد أكل قطط 

 لبناء دولة زين الدين، أن الدولة تقترض من الصندوق الدولى وجدي ". وأوضحوكالب لدوقتى، والحكومة تكذب أكثر منها تتجمل

 قادرة وحديثة، لكن الحكومة تضيعه فى أشياء تافهة، مؤكدا أن هناك فشل ذريع من حكومة شريف إسماعيل.

 

 (الشروق) «اللي اتلسع من يناير ينفخ في نوفمبر«: »00-00»عمرو أديب عن مظاهرات 

علق عمرو أديب، على تصريحات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، حول عدم سماح األجهزة األمنية بتكرار مشاهد الفوضى 

اآلن على عقدة يناير، ونتوقع حدوث أي  مصر عايشة» إن» وقال .«اللي اتلسع من يناير ينفخ في نوفمبر»والتخريب، قائًلا: 

 «.يا جماعة البلد دي الزم تهدأ»، مضيًفا: «شيء

 

 (الشروق) . ومين نازل بعون اهلل.جاية منين.« نوفمبر 00»عمرو أديب: عايز أعرف بالونة 

من الذي »نوفمبر المقبل، قائال:  00تساءل عمرو أديب، عن هوية المشاركين في المظاهرة التي يدعي البعض تنظيمها يوم 

يناير كنا  52نوفمبر المقبل، ومن الداعي لها، يعني حفلة مايكل بولتون كان فيها مايكل بولتون،  00سيشارك في مظاهرة يوم 

إبريل أعلنت عدم  2إن حركة  وقال .«لبالونة اللي بتتنفخ كل يوم أكتر وأكتر جاية منينعارفين مين اللي فيها، عايز أعرف ا

 .دم كونه جزًءا من تلك التظاهراتنوفمبر المقبل، وإن وائل غنيم كتب مقاًلا حول ع 00مشاركتها في مظاهرات يوم 

 

 (الشروق) أكد لي اتخاذ قرارات هامة خالل مؤتمر الشباب« محلب«: »الغيطي»

قال محمد الغيطي، إن إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، أرسل له رسالة لنقلها إلى شباب مصر، 

محلب قال لي إن مؤتمر الشباب سوف » أن»وأوضح .المؤتمر الوطني األول للشباب بشرم الشيخ قبل ساعات من انطالق فعاليات

 الشباب.يتم خالله اتخاذ قرارات مهمة تخص 

 

 -سوشيال ميديا: 

 (مصر العربية) عالء األسواني عن لقاء السيسي وكبير مستشاري الخارجية األميركية: أين المؤامرة؟

علق الروائي عالء األسواني على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي كبير مستشاري وزير الخارجية األمريكي للشؤون 

بكبير مستشاري الخارجية األمريكية ومعه وفد من كبار رجال األعمال األميركيين الذين حضروا  يلتقياالقتصادية.وقال "السيسي 

 ".المؤامرة؟مصر... أين  لعمل استثمارات في

 (مصر العربية) شادي الغزالي حرب: حديث السيسي مع الشباب لن يصدقه أحد

لى مؤتمر الشباب الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، برعاية الرئيس عبد الفتاح عّلق الناشط السياسي شادي الغزالي حرب، ع

قمع للحريات وحبس للشباب، وبعد تشكيله  ونظامه منالسيسي.وقال أي حوار وأي شباب، بعد كل اللي شفناه من السيسي 

ات الهزلية المصاحبة لها من مؤتمر لبرلمان أساء لمصر ولتاريخها البرلماني كله، وبعد فشل مشاريعه الفنكوشية واالستعراض

 اقتصادي الفتتاح التفريعة، وبعد ثبوت فشله اإلداري واالقتصادي الذريع".

 

http://www.youm7.com/story/2016/10/24/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%80-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B0%D8%A8-%D9%88%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%89-%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86/2937008
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24102016&id=52c4d1a1-818d-40fd-b677-41c472054c49
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24102016&id=52c4d1a1-818d-40fd-b677-41c472054c49
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24102016&id=651f7d0f-d017-49d5-bff4-660b9649e993
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24102016&id=651f7d0f-d017-49d5-bff4-660b9649e993
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24102016&id=050815da-d397-44d4-b517-2b4a4df8eab7
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24102016&id=050815da-d397-44d4-b517-2b4a4df8eab7
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%A7/1295555-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A9%D8%9F
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%A7/1295555-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A9%D8%9F
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي المصري

 

 (بوابة االخبار) وزير التجارة يستعرض أمام وفد رجال األعمال األمريكى خطط اإلصالح االقتصادي

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان الفترة الحالية تشهد مساع حكومية حثيثة للتغلب علي كافة المعوقات 

و اقتصادي متنوع ومستدام، جاء االقتصادية من خالل برنامج اقتصادي متكامل األركان يستهدف أولويات اجتماعية ويحقق نم

ذلك خالل الكلمة التي القاها الوزير امام وفد المسئولين ورجال االعمال األمريكيين والذي يزور القاهرة حاليًا لبحث فرص التعاون 

 التجاري واالستثماري وتعزيز العالقات الثنائية المصرية االمريكية على مختلف المستويات.
 

 (بوابة االخبار) يزور القاهرة ديسمبر المقبل لتعزيز العالقات االقتصادية بين البلدين وفد سلوفيني 

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن وفدا حكوميا رفيع المستوي من سلوفيني سيقوم بزيارة إلى لقاهرة مطلع 

بر المقبل يرافقه عدد كبير من رجال األعمال والمستثمرون في مختلف المجاالت حيث تستهدف الزيارة تعزيز العالقات شهر ديسم

 .االقتصادية بين البلدين وزيادة معدالت التجارة البينية واالستثمارات المشتركة بين مصر وسلوفينيا خالل المرحلة المقبلة

 

 ()بوابة االخبار ار تناسب محدودي الدخلالوكيل: توفير السلع والمنتجات بأسع

 ساعتين من ألكثر إسماعيل، شريف المهندس الوزراء رئيس مع اليوم اللقاء إن الوكيل، أحمد قال رئيس اتحاد الغرف التجارية

 منذ عقد صحفي مؤتمر خالل وأضاف الوكيل، األيام هذه البالد تواجهها التى الحرجه االقتصادية الفترة مواجهة كيفية حول

 رةلقد وفقا الدخل محدودي تناسب بأسعار األسواق في والمنتجات السلع بتوفير إجراءات بإتخاذ وجه الوزراء رئيس أن إلى قليل،

 .الشركات مختلف

 

 (المصري اليوم) وتراجع جماعي لمؤشراتها في ختام التعامالت جنيه.مليار  5.2البورصة تخسر 

لدى إغالق تعامالت، االثنين، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق  ات البورصة المصريةمؤشر تراجعت

وخسر رأسمال السوقي ألسهم الشركات ء مرين المصريين والعرب نحو الشرااالستثمار األجنبية، فيما اتجهت تعامالت المستث

 230. 4مليار جنيه، وسط تعامالت بلغت نحو  212. 5عند مستوى مليار جنيه، لينهي التعامالت  5. 2المقيدة بالبورصة نحو 

 مليون جنيه.

 

 (المصري اليوم) مليون دوالر قيمة خفض التمثيل الخارجي لمصر 521«: المالية»مسؤول بـ

، واالستفادة %21في البعثات التابعة للوزارات بنسبة  خفض التمثيل الخارجي قدر مسؤول رفيع المستوى بوزارة المالية، فاتورة

 .دوالر مليون 521البعثات بنحو ال يقل عن من الكوادر الموجودة بوزارة الخارجية في إنجاز أعمال هذه 
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 (المصري اليوم) «مدينتي»بـ 0021و« الرحاب»وحدة بـ 0021وزير اإلسكان: بيع 

وصل إلى  والرحاب، أن عدد الوحدات التي طرحتها الوزارة، وتم بيعها حتى اآلن في العمرانية، مصطفى مدبولي، أعلن الدكتور

 .وحدة تم طرحها 3405وحدة بمشروع مدينتي، من إجمالي  0021وحدة مطروحة، و 0211وحدة بمشروع الرحاب، من إجمالي  0021

 

 (المصري اليوم)  انع تسبب في وقف إنتاجهااستهداف الحمالت األمنية للمص«: الغذائية»رئيس 

إن الحمالت األمنية التي تستهدف المصانع حاليًا تسببت في وقف اإلنتاج بعدد من  الغذائية، قال أشرف الجزايرلي، رئيس

المصانع الغذائية الكبرى والعالمية في مصر، محذرا من خطورة استمرارها، مما قد يتسبب في نقص شديد بالسلع والمنتجات 

 .الرئيسية في األسواق، وتفاقم أزمة توافر المنتجات وارتفاع أسعارها

 

 (الشروق) االحتياطيمليار دوالر لدعم  5المالية: إصدار سندات دوالرية بقيمة  وزير

مليار دوالر، لدعم االحتياطي  5أعلن الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، عن اعتزام الحكومة إصدار سندات دوالرية بقيمة حوالي 

وأضاف "الجارحي" هاتفًيا لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "سي بي سي "، االثنين، أنه سيتم الترويج لتلك  النقدي لمصر

اق الدولية خالل النصف الثاني من شهر نوفمبر، مؤكًدا أن العديد من الدول ترغب في المساهمة في تلك السندات في األسو

 السندات، ما يؤدي إلى توفير العملة الصعبة في البالد ودعم االحتياطي النقدي من الدوالر.

 

 (الشروق) «حماية اجتماعية»سحر نصر: برنامج اإلصالح االقتصادي لن ينجح بدون 

لن يمكن تنفيذه دون وجود برنامج موازي للحماية  أكدت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أن برنامج اإلصالح االقتصادى

مليار دوالر منذ  02وقالت الوزيرة، على هامش مؤتمر أعدته غرفة التجارة األمريكية، االثنين، إن مصر تلقت نحو  االجتماعية

التحتية التي حتى اآلن عبارة عن منح وقروض، موضحة أن جزء كبير من هذا التمويل موجه لمشروعات البنية  5102نوفمبر 

 ستسهم بزيادة الصادرات وجذب المستثمرين.

 

 (الشروق) وزير النقل: دراسات الجسر البري بين مصر والسعودية مستمرة

قال وزير النقل، جالل السعيد، إن الدراسات الخاصة بمشروع الجسر البرى بين مصر والسعودية ال تزال قائمة ومستمرة نظًرا 

 .لدقتها، وإن التعاون بين الدول العربية فى مجاالت النقل هو الهدف الرئيسى لمصر خالل الفترة المقبلة

 

 (أصوات مصرية) مليون دوالر في أغسطس 222.2ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 

صر، يوم االثنين، أن إيرادات إيرادات البالد من قناة السويس زادت نقلت وكالة رويترز عن الموقع اإللكتروني لبوابة معلومات م

 مليون دوالر في شهر يوليو. 254مليون دوالر في شهر أغسطس الماضي، من  222.2إلى 
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 (أصوات مصرية) من الناتج المحلي بعد قرض الصندوق%52إسماعيل: الدين الخارجي لن يزيد عن 

من الناتج المحلي اإلجمالي، بعد الحصول على قرض  %52قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل إن الدين الخارجي لن يزيد عن 

 .التمويليةصندوق النقد والقروض الثنائية الالزمة لسد الفجوة 

 

 (أصوات مصرية) شريف إسماعيل: توقيع االتفاق مع صندوق النقد الدولي خالل شهرين

المنتظر توقيع االتفاق مع صندوق النقد الدولي خالل شهرين، مؤكدا أن هناك بعض قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل إنه من 

 .التفاصيل مع الصندوق سيتم االنتهاء منها قريبا

 

 (أصوات مصرية) متحدث رئاسي: واشنطن تؤكد انها تنسق لتدبير تمويل قرض الصندوق لمصر

نقل متحدث باسم الرئاسة المصرية عن ديفيد ثورن، كبير مستشاري وزير الخارجية األمريكي، قوله إن واشنطن حريصة على 

 .قرض من صندوق النقد الدولي التنسيق مع الدول الصناعية الكبرى لتوفير التمويل الالزم من أجل حصول مصر على

 

 (أصوات مصرية)   مليون دوالر من اليابان الستكمال إنشاء المتحف الكبير 460

سحر نصر اليوم اإلثنين، الخطابات المتبادلة للتمويل الخاص بالمتحف المصري الكبير مع السفير  وقعت وزيرة التعاون الدولي،

 .مليون دوالر 221الياباني، تاكيهيرو كاجاوا، بقيمة 

 

 (أصوات مصرية) صحيفة: مصر تتفاوض مع خطوط مالحية عالمية لتحصيل رسوم قناة السويس مقدما

ن وفدا مصريا رفيع المستوى سيبدأ اليوم االثنين جولة أوروبية الستطالع رأي الخطوط إ القومية" األهرام" صحيفة قالت

 .مقدما سنوات ثالث لمدة الخطوط لهذه التابعة السفن من السويس قناة من العبور رسوم تحصيل فكرة المالحية في
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 الرابعالمحور 

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األخبار األمنية: 

 (األهرام)تعيين سعد مديرا ألمن اإلسماعيلية  من المساجين 2بعد أحداث سجن المستقبل وهروب 

خلفية األحداث األخيرة  علىوذلك  أمس،وزير الداخلية قرارا بنقل قيادات مديرية أمن اإلسماعيلية  عبد الغفارأصدر اللواء مجدي 

التي شهدها سجن المستقبل بالمحافظة وهروب عدد من المساجين به، وحبس عدد من ضباط الشرطة وقوة تأمين السجن 

التهامهم بتسهيل هروب المساجين.حيث شمل القرار نقل اللواء علي العزازي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن اإلسماعيلية إلي 

 اإلسماعيلية.وتعيين اللواء عصام سعد مدير اإلدارة العامة لمباحث األموال العامة مديرا ألمن  الوزارة،ديوان عام 

 

 (بوابة األهرام) وزير الداخلية: تعيين اللواء علي سلطان مديًرا لمباحث األموال العامة

كان يشغل منصب مدير اإلدارة  والذيقرر اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية تعيين اللواء علي سلطان مديرا لمباحث األموال، 

 العامة للجمتعمات العمرانية.

 

 (اليوم السابع) سودانيا إلى ليبيا عن طريق السلوم 00شخصا بينهم  22إحباط تسلل 

سودانيا إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل  00بينهم  22كنت قوات األمن، من إحباط تسلل تم

 الحدود، ومغادرة البالد إلى األراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

 

 -محاكم ونيابات: 

 (بوابة األخبار) "النقض" تلغى حكم إعدام ستة متهمين بقضية "االنضمام لداعش"

أصدرت محكمة النقض حكما بقبول الطعن على حكم اإلعدام الصادر بحق ستة متهمين بتهمة االنضمام لتنظيم داعش، وقررت 

 ة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات أخرى.المحكمة إلغاء الحكم وإعاد

 

 (بوابة األهرام) تزعم خلية تهدف إلى تنفيذ عمليات مسلحة ضد أجهزة الدولةلمتهم بالمؤبد 

التهامه بتكوين خلية إرهابية، وحيازة أسلحة نارية ، المؤبد في حق المتهم أسامة جابر قضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن

 وذخيرة وتصنيع متفجرات وتلقي الدعم من أعضاء تحالف دعم الشرعية، بمنطقة منشأة القناطر.

 

 (األهرامبوابة ) إخالء سبيل أدمن صفحة " تمت الترجمة" بضمان محل إقامته

إخالء سبيل خالد عبد اللطيف، أدمن صفحة "تمت الترجمة" الساخرة على موقع التواصل االجتماعى " فيس  الساحل،قررت نيابة 

 نوفمبر. 00بوك"، على خلفية اتهامه بالتحريض على تظاهرات 
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http://www.youm7.com/story/2016/10/24/%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%84-75-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-11-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%86/2937121
http://akhbarelyom.com/news/578175
http://akhbarelyom.com/news/578175
http://gate.ahram.org.eg/News/1270959.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1270959.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1270934.aspx
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 (بوابة األخبار) شطب دعوى "حظر حركة تمرد" لغياب المحامى

وكانت محكمة القاهرة لألمور  المحامى.قضت محكمة مستأنف القاهرة لألمور المستعجلة، بشطب دعوى حظر حركة تمرد، لغياب 

 المستعجلة قضت بعدم االختصاص بنظر دعوى تطالب بحظر أنشطة حركة تمرد ومصادرة أموالها، وطعن المحامى على الحكم.

 

 (الوطن) شرطة أطلق الرصاص على صاحب محل عصيرحبس ضابط 

أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة اإلصابة الخطأ لصاحب  2قررت نيابة مصر الجديدة حبس مالزم أول في مديرية أمن قنا، لمدة 

حقيقات أن الضابط المتهم أطلق عيارين في الهواء، أثناء تشاجره مع سائق وتبَّاع محل عصير في مصر الجديدة.وتبين من الت

 سيارة مكيروباص، بميدان الجامع في مصر الجديدة، ما أدى إلى إصابة المجني عليه بطلقة طائشة.

 

 (بوابة األخبار) إخالء سبيل مأمور ضرائب من تهمة تقاضي رشوة

ألف جنيه  22قررت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة، إخالء سبيل "مصطفى.ع"، مأمور ضرائب التهامه بتقاضي رشوة قدرها 

ألف جنيه، وأخلت سبيل مأموري ضرائب  311قاضي المعارضات إخالء سبيل نادر خزام بكفالة  ". وقررمن الخبير المثمن "نادر خزام

 ألف جنيه على ذمة التحقيقات بالقضية. 21بكفالة مالية قدرها 

 

 (بوابة األخبار) بالغ للنائب العام ضد العمدة لمحاولة قلب نظام الحكم

المستشار نبيل صادق النائب العام والمستشار خالد ضياء المحامي العام األول تقدم د. سمير صبري المحامي ببالغ عاجل إلى 

 لنيابة أمن الدولة العليا ضد ياسر العمدة واالشتراكيين الثوريين واتهمهم بالخيانة لوطنهم.

 

 (المصري اليوم) نص حيثيات حكم حبس هشام جنينة

أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حيثيات حكمها الصادر بحبس المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي 

 ألف جنيه. 51للمحاسبات، سنة وتغريمه 

 

 (مصر العربية) النقض توصي بإلغاء أحكام "التخابر الكبرى" وإعادة محاكمة مرسي

د بأوصت نيابة النقض في رأيها االستشارى غير الملزم للمحكمة، اليوم الثالثاء، بقبول الطعن المطالب بإلغاء عقوبة السجن المؤ

 ."قضية التخابر الكبرى" الصادرة ضد محمد مرسي، وقيادات جماعة اإلخوان، على خلفية إدانتهم فى التخابر

 

 (بوابة األهرام) النيابة تحقق في واقعة إشعال متهم النار في نفسه داخل حجز قسم شرطة باإلسكندرية

واصلت نيابة شرق اإلسكندرية، اليوم اإلثنين، التحقيق في واقعة قيام متهم محتجز احتياطيا بقسم شرطة أول المنتزه على 

 من جسده. %22لـ إضرام النيران في نفسه أثناء تواجده بدورة مياه ملحقة بحجز القسم مما أدى إلصابته بحروق كبيرة وصلت 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/578215
http://akhbarelyom.com/news/578215
http://www.elwatannews.com/news/details/1528658
http://www.elwatannews.com/news/details/1528658
http://akhbarelyom.com/news/578329
http://akhbarelyom.com/news/578329
http://akhbarelyom.com/news/578197
http://akhbarelyom.com/news/578197
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1029695
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1029695
http://www.masralarabia.com/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/1295762-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A
http://www.masralarabia.com/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/1295762-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A
http://gate.ahram.org.eg/News/1270826.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1270826.aspx
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 لخامسالمحور ا

 العسكريتطورات المشهد 

 

 )األهرام( القوات المسلحة ستظل عند حسن الظن تحمى مقدرات الوطن وتؤمن استقراره وزير الدفاع:

يحمى مقدرات الوطن والدفاع  الذيالقوات المسلحة ستظل عند حسن الظن بها والسياج المنيع  ان صدقى صبحيوزير الدفاع أكد 

عنه ضد كل المخاطر والتحديات التى تواجه امنه واستقراره، بما يمتلكه رجالها من البسالة والشجاعة والقدرة على تنفيذ المهام، 

جاء ذلك خالل لقائه عددا من طلبة الكليات والمعاهد . تضحيات هذا الوطن مهما يكلفهم منوبزل كل غال ونفيس لصون كرامة 

 .العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة من خالل منظومة االتصال عبر شبكة الفيديو كونفرانس

 

 )بوابة األخبار( وزير الدفاع يلتقي وزير الخارجية اإلسباني

القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول صدقي صبحي، وزير الخارجية والتعاون اإلسباني قى وزير الدفاع واإلنتاج الحربي الت

 خوسيه مانويل مارجايو، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا.

 

 )اليوم السابع( عبوات ناسفة فى حمالت أمنية جنوب رفح 2وتفجير  مسلحةعناصر  1مقتل 

 عبوات ناسفة تمت زراعتها على طريق القوات. 2مسلحة خالل الساعات الماضية، وفجرت  مسلحةعناصر  1 الجيشقتلت قوات 

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/192064/25/557523/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%B8%D9%84-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%89-%D9%85.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192064/25/557523/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%B8%D9%84-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%89-%D9%85.aspx
http://akhbarelyom.com/news/578486
http://akhbarelyom.com/news/578486
http://www.youm7.com/story/2016/10/25/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-8-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-6-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA/2937249
http://www.youm7.com/story/2016/10/25/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-8-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-6-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA/2937249

