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 األولالمحور 

 المصرية الخارجيةتطورات السياسة 

 األهرام()بوابة  محدد زمنيوزير الخارجية: السياسة الخارجية متحركة وال يمكن ربطها بمعيار 

وأضاف وزير الخارجية خالل محدد  زمني بمعيار ربطها يمكن وال متحركة الخارجية السياسة إن ،قال سامح ُشكري، وزير الخارجية

جلسة "محاكاة الدولة المصرية": إن السياسة الخارجية مرتبطة بمصلحة المواطنين الداخلية واليمكن الفصل بينهما، مؤكًدا أن 

 ة متحركة والعناصر المؤثرة فيها دائمة التعقيد.السياسة الخارجي

 

 )اليوم السابع( سامح شكرى: ثورتا يناير ويونيو هما مبعث حرية واستقاللية القرار المصرى

يونيو هما مبعثا حرية واستقاللية القرار المصرى.جاء ذلك لدى مشاركة  01يناير و 22قال سامح شكرى وزير الخارجية إن ثورتى 

لخارجية فى ورشة عمل حول دور المشاركة السياسية فى تحقيق أهداف السياسة الخارجية ضمن أعمال المؤتمر الوطنى وزير ا

 األول للشباب بشرم الشيخ.

 

 )الشروق( مستقبل أي وطن يعتمد على انطالق الشباب وتوليهم المسؤولية«: شكري»

شدد سامح شكري وزير الخارجية، على أهمية دور الشباب في تحقيق نهضة وتنمية الوطن، قائًلا: "مستقبل أي وطن يعتمد على 

 انطالق الشباب، وتوليهم للمسؤولية بشكل يؤدي إلى تحقيق مصلحة األمة".

 

 )بوابة األهرام( االجتماع الوزاري لتجمع المحيط الهنديمصر تشارك في 

لالجتماع الوزاري لتجمع  02رأس السفير عمرو معوض سفير مصر في إندونيسيا الوفد المصري المشارك في أعمال الدورة الـ 

الحالي، وافتتحته وزيرة الخارجية اإلندونيسية باعتبار أن بالدها  22 – 22ل الفترة من المحيط الهندي، الذي عقد في بالي خال

 .أستراليا والهند وجنوب أفريقيا تتولى رئاسة الدورة الحالية للتجمع بمشاركة سكرتير عام التجمع ووزراء خارجية

 

 )بوابة األخبار( القادمبدر عبد العاطي: إقالع أول رحله طيران ألمانية إلى شرم الشيخ االثنين 

األلمانية من مطار ميونخ متوجهة إلى مطار شرم  جيرمانيا(أكتوبر، أول رحله طيران تابعه لشركه )اير  00تقلع يوم االثنين 

سفير مصر لدى المانيا إن هذه تعد الرحلة األولي وقال السفير بدر عبد العاطى  المانيا سائحا 021الشيخ وعلى متنها حوالي 

المباشرة التي تسيرها شركة طيران ألمانية إلي شرم الشيخ منذ أكثر من عام وتأتي بعد ثالثة أسابيع من تسيير أول رحلة طيران 

 شرم الشيخ. إلىخاصة من ألمانيا مباشرة تابعة لشركة طيران مصرية 

 

 )اليوم السابع( نوفمبر 2الشيوخ الفرنسي يزور مصر سفير مصر بباريس: رئيس مجلس 

سفير مصر بباريس إن رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار الرشيه سيجرى زيارة رسمية إلى مصر في السادس  بدويكشف إيهاب 

 د رفيع المستوى؛ لبحث تعزيز الشراكة الثنائية السيما على الصعيد البرلماني.من نوفمبر المقبل لعدة أيام على رأس وف
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http://www.youm7.com/story/2016/10/27/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-6/2940721
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 )بوابة األخبار( رئيس البرلمان األفريقي يصل إلى القاهرة

ن دبي على رأس وفد في زيارة األفريقي قادما مأكتوبر، روجيه نكودو دانج رئيس البرلمان  22وصل إلى القاهرة صباح الخميس 

 .لمصر

 

 )مصرالعربية( مدير االتصاالت بصندوق النقد الدولي يوجه رسالة لمصر

قال جيري رايس مدير االتصاالت بصندوق النقد الدولي إن تحرير مصر لسعر العملة مهم جدا، معتبرا أن العجز الحالي يؤدي إلى 

بلومبرج من واشنطن: "البرلمان المصري مرر الموازنة، ووافق ستطرد رايس، في تصريحات لشبكة وا ندرة وجود بعض السلع.

خطة حكومية بشأن دعوم الطاقة، كما أن البنك المركزي ملتزم بالتحرك بشكل ريبة القيمة المضافة، عالوة على مؤخرا على ض

 عناصر أساسية من برنامج القرض". أكثر تدرجا إلى سعر صرف مرن، ويمثل ذلك

 

 )مصرالعربية( صحيفة فرنسية: السكر يتضاءل في دماء المصريين

وقالت إن األزمة االقتصادية والنقدية سلطت صحيفة "ديريكت ماتان" الفرنسية الضوء على أزمة السكر التي تعاني منها مصر، 

وأوضحت أنه في محالت السوبر ماركت، أصبحت  في البالد حرمت المواطنين من السكر، الذي ُيستهلك في مصر بكميات كبيرة.

 وعند وصول شحنة جديدة من السكر تنتهي في غضون ساعة. ستراتيجية،إلالرفوف فارغة من هذه السلعة ا
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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%A9/1297616-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1
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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%A9/1297628-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%A1%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -الرئاسة المصرية: 

 (الوطن) قرار جمهوري بنقل وكيلي نيابة وقاضيين إلى وظيفة غير قضائية

وقاضيين إلى وظائف غير قضائية تنفيذا ألحكام التأديب أصدر السيسي قرارات جمهوري بنقل اثنين من وكالء النيابة العامة 

 الصادرة في حقهم ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية.

 

 (الوطن) قرار جمهوري بندب المستشار عيد سالم مساعدا لوزير العدل

بندب المستشار محمد عيد سالم حسن نائب رئيس محكمة النقض، للعمل مساعدا أول لوزير أصدر السيسي، قرارا جمهوريا 

 العدل. نشر القرار بالجريدة الرسمية.

 

 (الوطن) السيسي يلتقي مستثمري شرم الشيخ والشباب العاملين في السياحة

عقد السيسي، لقاًء مع مجموعة من مستثمري شرم الشيخ والشباب العاملين في مجال السياحة، وذلك على هامش أعمال 

 المؤتمر الوطنى األول للشباب بشرم الشيخ. وحضر اللقاء وزراء الطيران المدني، والسياحة، واالستثمار.

 

 (الوطن) «سيرةهناك فصيل بيستغل الشباب المنفعل عشان يعطل الم«: »السيسى»

السيسى أن عودة الجماهير للمالعب ال تتوقف على الدولة فقط، ولكن على المجتمع المصرى أيضًا، الفتًا إلى أن نجاح تنظيم  أكد

دراسة »جاء ذلك على هامش مشاركة الرئيس فى جلسة ، ممباريات دون جمهور أفضل من أن ُتقام مباراة بجمهور ويفشل التنظي

أرجو إن كالمى »، مضيفًا: «حد عايز دايمًا يعطل مسيرة مصر»أن هناك  وأكد«. مسببات العنف فى المالعب وعودة الجماهير

 «.. أنا مبتكلمش على شباب منفعل، ولكن اللى بيستفيد من العناصر دى، وبيؤججها عشان يخرج.مايتفهمش غلط

 

 (بوابة األهرام) السيسي: أي ضربة للسياحة تستغرق عاما أو عامين حتى نتعافي منها

قال السيسي، ردا على سؤال حول فتح أسواق سياحية جديدة مثل بنجالديش والصين والهند، إن الفكرة جيدة، وبدأتها بزيارتي 

 .ق عاما أو عامين حتى نتعافي منهايش والصين.واستطرد قائال: أي ضربة للسياحة تستغرلبنجالد

 

 (بوابة األهرام) قرارات مؤتمر الشباب بشرم الشيخ التي أعلنها السيسي

 منهامن ضقرارات مهمة لتفعيل توصيات المؤتمر،  عدةالشباب بشرم الشيخ،  أعلن السيسي، في ختام الجلسة الختامية لمؤمتر

تشكيل لجنة وطنية من الشباب، بإشراف رئاسي لفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة القضايا، ولم تصدر بحقهم 

تنسيق مع مجلس الوزراء بإنشاء مركز قيام رئاسة الجمهورية بال، يوما على األكثر 02تقارير خالل  أي أحكام قضائية، وتقديم

 قيام الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتعديل قانون التظاهر.، لكوادر الشبابية سياسيا واجتماعاوطني لتأهيل ا
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 (األخباربوابة ) شباب مصريين ويمنحهم جائزة اإلبداع السنوي 8السيسي يكرم 

كرم السيسي مجموعة من الشباب المصري ومنحهم جائزة اإلبداع السنوي للشباب والتي تم إطالقها في على هامش المؤتمر 

 للشباب.الوطني األول 

 

 (أصوات مصرية) السيسي: مافيش استئثار بالسلطة في مصر

"اللي احنا شايفينه النهاردة تطور كبير ودليل على أن مافيش استئثار ،بالسلطة استئثار أي تشهد ال مصر السيسي، إنقال 

إلى أن الدول المتقدمة "يهمهم أنهم يعملوا تعليم كويس عشان ينتج منتج كويس يقود  وأشار ."مصر بتتغير .بالسلطة..

 ."سنة مافتكرش عندنا الوقت لكده 02-01 لكن عشان نستنى المنتج ده محتاجين .الدولة..

 

 (الشروق) أدعو مؤتمر الشباب إليجاد آلية للدفع بالنجباء إلى كافة مواقع الدولة«: السيسي»

بالمؤتمر الوطني األول للشباب، صباح « نموذج محاكاة الدولة المصرية»خالل مشاركته بجلسة نقاشية بعنوان  قال السيسي

الوقت لدينا حاسم، فنحن في حاجة إلى وجود تعليم جيد، لكي نقدم إنتاج جيد أيًضا، وهذا من الممكن أن يأخذ »الخميس، إن 

وجود مواطنين كفء بكافة المجاالت، لذلك أدعو المشاركين بهذا المؤتمر  الدولة حريصة على»أن  وأضاف .«سنوات طويلة جًدا

 .«إلى البحث عن آلية إلعداد النجباء باألمة، وتأهيلهم، ثم الدفع بهم إلى مواقع العمل المختلفة

 

 -الحكومة المصرية: 

 (بوابة األهرام) تدريب الطيارين الهنود في مركز مصر للطيران

في إطار التعاون مع شبه القارة الهندية يقوم مركز تدريب مصر للطيران بتنفيذ البرامج التدريبية للعديد من أطقم الطيارين 

 لعالم.االهنود فى الخطة التسويقية للمركز التى تهدف إلى التوسع في كافة مناطق 

 

 (بوابة األخبار) انطالق مؤتمر تنشيط السياحة المصرية عبر اإلنترنت بالقاهرة

( العالمية أكبر شركة مساهمة في حركة السياحة الدولية على االنترنت، مؤتمًرا لتنشيط Expediaعقدت شركة إكسبيديا )

بالقاهرة، تحت عنوان )األمل في السياحة األون الين(، بالتعاون مع وزارة السياحة المصرية وهيئة التنشيط السياحة المصرية 

 السياحي.

 

 -البرلمان المصري: 

 (األخباربوابة ) "النواب" يمهل الحكومة حتى أول نوفمبر إلرسال قانون اإلعالم الموحد

قال النائب مصطفى بكري إن إصدار قانون لضبط أداء اإلعالم بات ضروريا وتأخر كثيرًا وحاول كثيرون عرقلته لتحقيق مزيد من 

الفوضى في المشهد اإلعالمي والذي ينعكس بدوره على المجتمع في كافة المجاالت.ولفت إلى أن لجنة الثقافة واإلعالم بمجلس 

 .نوفمبر المقبل 0ى الحكومة تنتهي في النواب، أعطت مهلة إل

 

http://akhbarelyom.com/news/580102
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69251
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69251
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27102016&id=771a8981-81ac-47c2-ba69-77c5542beceb
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27102016&id=771a8981-81ac-47c2-ba69-77c5542beceb
http://gate.ahram.org.eg/News/1272106.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1272106.aspx
http://akhbarelyom.com/news/580091
http://akhbarelyom.com/news/580091
http://akhbarelyom.com/news/580162
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 (بوابة األخبار) يلتقي رئيسة االتحاد الروسي لبحث عودة السياحة والملف النووي« عبد العال»

، أن رئيسة المجلس الدولي بجنيفأكد د.علي عبد العال رئيس مجلس النواب، رئيس وفد مصر في اجتماعات االتحاد البرلماني 

 االتحادي الروسي أكدت خالل محادثاتهما أمس راغبتها الشديدة في عودة الطيران الروسي إلى مصر، وبالتالى عودة السياحة.

 

 (األخبار بوابة) مصر تستضيف مؤتمرًا عالميًا لمكافحة اإلرهاب يناير المقبل

يناير إلى  ٠٣تستضيف مصر مؤتمرًا عالميًا لمكافحة اإلرهاب والفكر المتطرف ينظمه االتحاد البرلماني الدولي، وذلك في الفترة من 

 .٢٣٠٢فبراير من عام  ٢

 

 -األحزاب واالئتالفات: 

 (بوابة األهرام)المحافظين: نعد قائمة بأسماء بعض المحتجزين ورفعها للجنة الوطنية المشكلة 

أكد أحمد حنتيش، المتحدث باسم حزب المحافظين، أن الحزب ينوي المشاركة في إعداد قائمة بأسماء بعض المحتجزين، موضحا، 

ت أهالى بعض المحتجزين، ودراسة ملفاتهم، أن المهندس أكمل قرطام، رئيس الحزب، قد كلف اللجنة القانونية، باستقبال طلبا

 .السيسيورفعها للجنة الوطنية المشكلة، استجابة لمبادرة 

 

 (الشروق) نتواصل مع الجهات المعنية لدراسة مواقف الشباب المحبوس«: مستقبل وطن»

بدأ في التواصل مع كافة الجهات المعنية واألقسام والمحاكم  الحزبقال أحمد مبارك المستشار القانوني بحزب مستقبل وطن، أن 

اب التي لم تصدر ضدهم أي أحكام نهائية وكل موقفهم القانوني أنهم أحيلوا للتحقيق فقط بتهمة لعمل قائمة بأسماء الشب

 .ه ولم يتورط في أعمال تخريب وعنفاالشتبا

 

 -المؤسسات الدينية: 

 (بوابة األخبارشيخ األزهر يستقبل مفتي نيجيريا )

 زيارته للقاهرة. نيجيريا، خاللالشيخ إبراهيم صالح الحسيني، مفتي  ،أ.د. أحمد الطيب، شيخ األزهر الشريفاستقبل 

 

 (الدستور) األزهر يعفي أبناء شهداء ومصابي الجيش والشرطة من مصروفات التعليم

قرارا بإعفاء أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة، وأبناء المصابين من أية مصروفات  األزهر،أصدر الدكتور أحمد الطيب، شيخ 

 تتعلق بدراستهم خالل مراحل التعليم الجامعي وقبل الجامعي باألزهر الشريف.

 

 -تصريحات: 

 (20عربي)دراج: تسريب مكملين يكشف صراع األجنحة داخل نظام السيسيعمرو 

إن التسريب الذي بثته قناة "مكملين" الفضائية، يثبت أن هناك قيادات عليا داخل القوات المسلحة أو  دراج،قال الدكتور عمرو 

 ن جزيرتي "تيران وصنافير" لصالح المملكة العربية السعودية.في الجهات السيادية قد تكون غير راضية عن تنازل السيسي ع

http://akhbarelyom.com/news/579973
http://akhbarelyom.com/news/579973
http://akhbarelyom.com/news/579944
http://gate.ahram.org.eg/News/1272472.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1272472.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27102016&id=fcceb2c8-c5c1-4a99-8147-68bd6bd08a69
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27102016&id=fcceb2c8-c5c1-4a99-8147-68bd6bd08a69
http://akhbarelyom.com/news/580021
http://akhbarelyom.com/news/580021
http://www.dostor.org/1214777
http://www.dostor.org/1214777
http://arabi21.com/story/956439/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D9%83%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A#tag_49232
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 (بوابة األهرام) تعديًلا لقانون التظاهر ونحتاج قرارات حاسمة 00جورج إسحاق: قدمنا 

لحقوق اإلنسان، إن المجلس أعد قائمة بأسماء الذين يجب اإلفراج عنهم، وتضم  قال جورج إسحاق، عضو المجلس المجلس القومى

عاما، والذين لم يستخدموا العنف في  82أوال الصحفيين وأصحاب الرأى والمرضى بأمراض خطيرة، والذين تعدى سنهم 

 وأضافشهور. 0ائمة ألنها معدة من شخص، وما يجب فعله من قبل اللجنة، هو تنقيح الق 211المظاهرات، الفتا أن القائمة تضم 

 .تعديال لقانون التظاهر، ولكن لم يتم النظر لذلك 00أن المجلس قدم 

 

 (اليوم السابع) محمد عبد العزيز: إعالن تفاصيل لجنة فحص ملفات الشباب المحبوسين خالل ساعات

أكد محمد عبد العزيز عضو المجلس القومى لحقوق االنسان أن اللجنة التى أمر السيسى بتشكيلها لفحص ملفات الشباب 

وأشار إلى أن اللجنة ستضم عددا كبيرا من الشباب باعتبارهم األكثر إدراكا .عالن عن تفاصيلها خالل ساعاتالمحبوسين سيتم اإل

 بقضايا الشباب المحبوسين، وستتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية لفحص ملفات من ينطبق عليهم الشروط والمعايير.

 

 -توك شو: 

 (الشروق) «تقف مرة أخرىمصر تتعرض لضربات حتى ال »مصطفى الجندى: 

أحنا كبار أوي، بس »قال النائب البرلماني مصطفي الجندي، إن مصر أن قيمة مصر عالية، ولكننا ال ندرك هذه القيمة، مستطرًدا: 

أن كل ما تتعرض له مصر من  وأكد .«عارفين أحنا كبار قد إيه، وما نتعرض له من ضربات علشان مصر ال تقف مرة أخرىمش 

أزمات هو أمور مفتعلة لتعطيل مسيرتها، مشيًرا إلى كلمة رئيس برلمان عموم إفريقيا، روجيه نكودو دانج، التي أشاد فيها 

 عن كل دول قارة إفريقيا. بمصر، ومدى فاعلية دورها، وأنها المسؤولة

 

 (المصري اليوم) أسامة كمال: اختالف كبير داخل مجلس الوزراء بسبب قانون االستثمار

الجارحى ووزيرة االستثمار داليا خورشيد إن االختالف الموجود داخل رئاسة مجلس الوزراء بين وزير المالية عمرو  كمال،قال أسامة 

وأضاف أن هناك عددا من سيعرض على المستثمرين ومجلس النواب. والذيبشأن قانون االستثمار غير مبشر على القانون 

د، ياالعترضات من جانب بعض الوزراء على رأسهم المالية تجاه قانون االستثمار والتى قامت بإعداده وزيرة االستثمار داليا خورش

 مضيفا ان وزير المالية يرفض مبدأ اإلعفاءات الضريبية المطروح في قانون االستثمار، الذي يؤثر على حصيلة الضرائب.

 

 -سوشيال ميديا: 

 (بوابة األهرام) األهرام" عن قرار جمهوري بحظر تداول العمالت“لـ نشطاء يتداولون "خبر مزور" منسوب 

ظهرت على بعض صفحات التواصل االجتماعي صورة، ادعى من يتداولها أنه تم التقاطها من صفحة التواصل االجتماعي "فيس 

ر حيازة العمالت األجنبية في مصر، وهو ما بوك"، التابعة لمؤسسة األهرام، وتفيد بأن قراًرا قد يصدر من رئاسة الجمهورية بحظ

 لم ينشره أي إصدار من إصدارات المؤسسة، وفًقا لمسح أجرته "بوابة األهرام" على محركات البحث وأرشيف مواقع األهرام.

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1272469.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1272469.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/10/27/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86/2941575
http://www.youm7.com/story/2016/10/27/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86/2941575
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27102016&id=b82d55ff-77ee-4684-96f2-4b41001da66b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27102016&id=b82d55ff-77ee-4684-96f2-4b41001da66b
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1031344
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1031344
http://gate.ahram.org.eg/News/1272432.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1272432.aspx
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 (مصر العربية) . ناصر أمين: السجناء لن يخرجوا.تعليًقا على تشكيل لجنة لإلفراج عن المعتقلين.

صر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق اإلنسان، على توصيات المؤتمر الوطني األول للشباب، بتشكيل لجنة لإلفراج عن عّلق نا

 وقال "ال خروج للسجناء أو المحكومين". الشباب المعتقلين.

 

 (مصر العربية) جنيه 02ممدوح حمزة: حد يقول للسيسي أن الدوالر عدى  .تزامًنا مع ختام مؤتمر الشباب..

هاجم الخبير الهندسي ممدوح حمزة، السيسي، تزامًنا مع ختام المؤتمر الوطني األول للشباب بمدينة شرم الشيخ.وقال "أنا مش 

ونازل ضحك وتنكيت وسيلفي وبيدلي بأقواله المأثورة والجنيه بينهاروالتضخم  مهرجان شرمفاهم أو مصدق أن السيسي مروق في 

 ينهش في عيشه الفقراء".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A7/1297560-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86--%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%A7
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%A7/1297560-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86--%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%A7
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%A7/1297452-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8--%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9--%D8%AD%D8%AF-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%89-16-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
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%A7/1297452-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8--%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9--%D8%AD%D8%AF-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%89-16-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
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 الثالثالمحور 

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األخبار األمنية: 

 (بوابة األهرام) وزير الداخلية: مصر تتعرض لمخطط إرهابي وأجهزة الدولة تحتاج لمساندة شعبية

مخطط إرهابي، ويجب تكاتف جميع الجهود لمجابهتها.وأضاف  إلىقال اللواء مجدي عبد الغّفار وزير الداخلية، إن مصر تتعرض 

خالل مشاركته في ورشة "نموذج الدولة المصرية" بالمؤتمر الشبابي األول بشرم الشيخ، أن العمليات اإلرهابية تكلف الدولة أعباء 

زة الدولة بدعم من كافة أطياف الدولة، بما يوازي حجم المجهودات والتضحيات المبذولة، مطالبا كثيرة، ويحب أن تستشعر أجه

 بالدعم الشعبي للمساندة.

 

 (بوابة األخبار) توزيع صور الهاربين من سجن المستقبل على األقسام وحمالت مكثفة لضبطهم

نظمت مديرية أمن االسماعيلية بالتنسيق مع قطاع مصلحة األمن العام حمله مكبرة على الهاربين من األحكام والخارجين على 

القانون وتجار ومتعاطي المخدرات وحائزي األسلحة النارية والذخيرة والعناصر اإلجرامية الخطرة لضبط الحالة األمنية بالشارع 

 مستقبل.مساجين من سجن ال ٦عقب هروب 

 

 -محاكم ونيابات: 

 (بوابة األهرام) نوفمبر ٠٠متهمين جدد لعرضهم على النيابة غًدا التهامهم بالتحريض على التظاهر في  ٠حجز 

نوفمبر المقبل، على  00خلفية اتهامهم بالتحريض على التظاهر في  علىمتهمين جدد،  0قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، حجز 

 ، وذلك بعد أن تم إلقاء القبض عليهم من مدينة السالم.2102لعام  02081ذمة القضية رقم 

 

 (بوابة األهرام) تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل"“بـ وآخرين  فهميالنقض تؤيد براءة سامح 

قضت محكمة النقض برفض طعن النيابة العامة على الحكم الصادر مؤخًرا من محكمة جنايات القاهرة، ببراءة المهندس سامح 

متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، وذلك في إعادة محاكمتهم بقضية اتهامهم بإهدار  2فهمي، وزير البترول األسبق، و

 ال العام، واإلضرار العمد به والتربح للنفس وللغير، وفي قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.الم

 

 (بوابة األخبار) متهمين وبراءة الخامس في أحداث عنف بالمنيا 0لـ سنوات  01السجن 

سنوت لكل منهم وبراءة  01متهمين حضوريا بالسجن المشدد  0 اسيوط، بمعاقبةقضت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة 

 وسمالوط.الخامس فى احداث تتعلق باعمال عنف وشغب بمركزى ديرمواس 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1272162.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1272162.aspx
http://akhbarelyom.com/news/579961
http://akhbarelyom.com/news/579961
http://gate.ahram.org.eg/News/1272453.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1272453.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1272238.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1272238.aspx
http://akhbarelyom.com/news/579943
http://akhbarelyom.com/news/579943
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 (الشروق) يوما التهامهم بتشكيل لجنة إعالمية 02من اإلخوان  0حبس 

يوما على ذمة اتهامهم بتشكيل لجنة إعالمية بين  02متهمين من جماعة اإلخوان  0قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية، حبس 

ت تفاصيل الواقعة، بقيام ضباط األمن الوطني بالقبض على المتهمين بتشكيل لجنة إعالمية قيادات الجماعة وأعضاءها.بدأ

 وقناة وصل بين قيادات اإلخوان وأعضاء الجماعة للتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة.

 

 (الشروق) «اللجان النوعية»منع اإلعالم من تغطية جلسة محاكمة المتهمين في 

متهما من  20منعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حضور وسائل اإلعالم لتغطية جلسة محاكمة 

 «.اللجان النوعية»بـ القضية المعروفة إعالميا  بينهم الدكتور عبد اهلل شحاتة، فى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27102016&id=f428289e-9c14-4076-b76b-a246d6e7fd31
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27102016&id=f428289e-9c14-4076-b76b-a246d6e7fd31
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27102016&id=15469f7f-1b69-438c-b391-9e8479d4188e
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27102016&id=15469f7f-1b69-438c-b391-9e8479d4188e
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 الرابعالمحور 

 تطورات المشهد العسكري

 

 ار()بوابة األخب وافتتاحه قريبا بالقطامية.الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنتهي من إنشاء مطار العاصمة 

يفتتح السيسي خالل الفترة المقبلة مطار العاصمة الدولي بالقطامية، الذي تم تصميمه وإنشاؤه لخدمة العاصمة اإلدارية 

الجديدة، ودعم حركة السياحة والتجارة، ووفقا ألعلى المواصفات العالمية وباالعتماد على خـبـرات مصرية فقط وشـركـات 

 وات المسلحة.وطنية وبإشراف من الهيئة الهندسية للق

 

 )اليوم السابع( والقاعة تضج بالتصفيق الشباب.وزير الدفاع يرافق الجنزورى دخول قاعة حفل مؤتمر 

، حربيال، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج صبحيفى لفتة قوبلت بتصفيق الحضور، رافق الفريق أول صدقى 

 دكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء األسبق، منذ دخوله قاعة المؤتمرات وحتى دخوله للجلوس فى مكانه.ال

 

 (دفاع)موقع وزارة ال لتفجيرقوات إنفاذ القانون تضبط كميات كبيرة من األلغام والعبوات الناسفة المعدة ل

عثر بداخله على كميات كبيرة من المواد المخدرة والعبوات الناسفة  بمحافظة شمال سيناء من اكتشاف مخزن ألمنتمكنت قوات ا

صناعة العبوات شديدة االنفجار، وتدمير  بدائية الصنع والمفجرات ودوائر النسف والتدمير والمواد الكيميائية التى تدخل فى

 .العديد من العبوات الناسفة المعدة للتفجير والتى تم زراعتها الستهداف القوات على محاور التحرك خالل المداهمات

 

 )مصرالعربية( قوات الجيش والحماية المدنية يواجهان السيول برأس غارب

دفعت القوات المسلحة بسيارات إنقاذ بمدينة رأس غارب بالبحر األحمر فجر اليوم الجمعة، وانتشرت قوات الحماية المدنية 

 وتوابعها بمحافظة البحر األحمر. المدينةضربت لمواجهة مياه السيول واألمطار التي 

 

 مقتل ثالثة مواطنين مدنين وإصابة آخر

مما أسفر عن  لمنطقة حي الترابين جنوب مدينة الشيخ زويد 2102اكتوبر  22أمس بتاريخ  ليلةقامت مدفعية الجيش المصري 

 08وداد حسن محمد ، وعام 01حيدر محمد حسن و ،عام 02سليمان سالم عواد  :والقتلى هممقتل ثالثة مواطنين وإصابة أخر 

 عام. 00والمصابة هي: زينب حسن محمد .عام

http://akhbarelyom.com/news/579869
http://www.youm7.com/story/2016/10/27/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%A9/2941422
http://www.youm7.com/story/2016/10/27/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%A9/2941422
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29453
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1297605-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1297605-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8

