
  



 

 

6102نوفمبر  10  مرصد اإلعالم المصري       1   

 

 األولالمحور 

 المصرية الخارجيةتطورات السياسة 

 )بوابة األهرام( ويؤكد أهمية انتخابه لتدعيم االستقرار في لبنان السيسي يجري اتصااًل بميشال عون

له التهنئة بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية اللبنانية، مؤكدًا على أهمية حيث وجه  اتصااًل هاتفيًا بميشال عونأجري السيسي 

كما أعرب الرئيس اللبناني، عن تطلعه  هذه الخطوة في تدعيم االستقرار في لبنان وترسيخ مفهوم الدولة الوطنية بمؤسساتها.

 لتعاون مع مصر في كافة المجاالت، مشيرًا إلى ما تمثله مصر من دعامة رئيسية لألمن واالستقرار بالوطن العربي.لتكثيف ا

 

 األهرام()بوابة  سفير مصر لدى لبنان: انتخاب العماد عون رئيًسا للبنان يحمي الدولة من مخاطر ُمحتملة

رحب نزيه النجاري سفير مصر لدى لبنان، بانتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية، مؤكًدا أن هذا التطور المهم 

أكد و تكتمل معه مجدًدا بنية المؤسسات الدستورية اللبنانية بعد عامين ونصف العام من الشغور في منصب رئيس الجمهورية.

 .مخاطر والتداعيات الُمحتملة عليهرئيس من شأنه أن يحمي لبنان من الالسفير أن انتخاب ال

 

 )بوابة األهرام( األلمانيشكري يلتقي مستشار األمن القومي 

مستشار األمن القومي األلماني الذي يزور القاهرة ومن  الثالثاء، كريستوف هيوسجين اليومتقي سامح شكري وزير الخارجية يل

المنتظر أن يتناول اللقاء العديد من الموضوعات في مقدمتها العالقات الثنائية بين مصر وألمانيا والوضع بالمنطقة والحملة 

 ضد اإلرهاب.

 

 )بوابة األخبار( شكري يشارك في االحتفال باليوم العالمي لألمم المتحدة األربعاء

نوفمبر، بمقر النادي  6 يقام، األربعاءيشارك وزير الخارجية سامح شكري في االحتفال باليوم العالمي لألمم المتحدة الذي 

إلى عدد من السفراء ومن المسئولين  ويحضر االحتفالية مدير مكتب األمم المتحدة بالقاهرة باإلضافة.الدبلوماسي بالتحرير

 األممين وسفراء النوايا الحسنة.

 

 )بوابة األهرام( مصر تدعم ترشيح يوسف بن أحمد العثيمين أميًنا عاًما جديًدا لمنظمة التعاون اإلسالمي

وترشيح  "أياد مدني" استقالة أمين عام المنظمة إلىتلقت مصر مذكرة األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، والتي تشير 

المملكة العربية السعودية للدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وزير الشئون االجتماعية األسبق كأمين عام جديد لمنظمة 

 .ارجية في بيان لها مساء اليوم اإلثنين، عن دعم مصر للمرشح السعودي الجديد للمنصبوأعربت وزارة الخ التعاون اإلسالمي.

 

 )الشروق( ترحب باعتماد األمم المتحدة لقرار دفع مفاوضات نزع السالح النووي« الخارجية»

رحب السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشئون الدولية متعددة األطراف واألمن الدولي، باعتماد الدورة الحالية للجمعية 

 .زع السالح النووي متعددة األطرافالعامة لألمم المتحدة لمشروع القرار الذي تقدمت به النمسا لدفع مفاوضات ن
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6102نوفمبر  10  مرصد اإلعالم المصري       2   

 

 )بوابة األهرام( ورئيس الوزراء وشكري والمال بالسيسيويلتقي وزير خارجية أذربيجان يزور القاهرة 

"، في زيارة تستغرق يومين، يلتقي خاللها كبار "الثالثاء"، وزير خارجية أذربيجان "ألمار ممدياروف اليومالقاهرة،  إلىيصل 

 رأسهم السيسي ورئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير الخارجية سامح شكري، كما يلتقي وزير البترول. وعلىالمسئولين، 

 

 )اليوم السابع( وصول وزير الدولة السعودى للقاهرة لتقريب وجهات النظر مع مصر

قالت مصادر سعودية رفيعة المستوى إن وزير الدولة السعودى لشئون الخليج ثامر السبهان وصل إلى القاهرة منذ قليل على 

عددا من المسئولين المصريين لتقريب  سيلتقيأن المسئول السعودى  المصادر،وأكدت  .متن طائرة خاصة قادما من بيروت

 .وجهات النظر بين الرياض والقاهرة

 

 )اليوم السابع( السويس" للقاء مسئولى شركات الشحن قناة“لـ سفارة مصر بالنرويج تنظم زيارة 

أكتوبر  62إلى  62نظمت سفارة مصر فى النرويج زيارة عمل للفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس خالل الفترة من 

تبذلها وزارة الخارجية لدعم جهود التنمية فى مصر وضخ االستثمارات في المشروعات الوطنية  يأتى فى إطار الجهود التى .الجارى

 العمالقة.

 

 )المصري اليوم( سفيرة التشيك بالقاهرة: لم نفرض قيوًدا على سفر مواطنينا إلى مصر

فيرونيكا كوخينيوفا، أن بالدها لم تفرض قيودا على مواطنيها بعدم السفر إلى مصر ولم تقم  بالقاهرة،أكدت سفيرة التشيك 

 ألف سائح تشيكي زار البحر األحمر خالل شهر سبتمبر الماضي. 00بتعديل نشرة السفر، مشيرة إلى أن نحو 

 

 )اليوم السابع( الربيع العربي خبير صيني: مصر الدولة الوحيدة التى نجحت فى ثورات

أكد الخبير الصينى تيان وينلين، الباحث فى معهد دراسات الشرق األوسط التابع للمعهد الصينى للعالقات الدولية المعاصرة، أن 

تى نجحت بعد أكثر من خمس سنوات من اندالع ثورات الربيع العربي، بفضل حكمة السيسي، فى مصر هى الدولة الوحيد ال

 حين دخلت ليبيا وسوريا والعراق فى صراعات وتشهد أوضاعا مأساوية.

 

 )مصرالعربية( عاروتس شيفع: اإلرهاب المصري يخطط الغتيال مدرب غانا اإلسرائيلي

رير للقناة السابعة في التلفزيون اإلسرائيلي "عاروتس شيفع"، اإلرهاب المصري يستهدف المدرب اإلسرائيلي"، كان هذا عنوان تق“

في المبارة المزعم عقدها في القاهرة  رب غانا اإلسرائيلي أفرام جرانت"زعمت فيه أن "خلية إرهابية مصرية خططت الغتيال مد

 نوفمبر. 01بين منتخبي مصر وغانا يوم 

 

 )مصر العربية( الرئيس مرسي" يثير عاصفة في مصر“معاريف: 

سنوات، إال أن  1قالت صحيفة "معاريف" اإلسرائيلية إن الرئيس المعزول محمد مرسي ورغم أنه يقبع في السجن منذ أكثر من 

 مجرد ذكر اسمه يثير عاصفة وتوتر شديد لدى نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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http://www.youm7.com/story/2016/10/31/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1/2947155
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http://www.youm7.com/story/2016/10/31/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%89-%D9%86%D8%AC%D8%AD%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9/2947448
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%A9/1299969-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3-%D8%B4%D9%8A%D9%81%D8%B9--%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%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%A9/1299969-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3-%D8%B4%D9%8A%D9%81%D8%B9--%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%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%A9/1299674-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81--%E2%80%9C%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A--%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1299674-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81--%E2%80%9C%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A--%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 )مصرالعربية( المرشد القادم لإلخوان المسلمين الثعلب.محلل إسرائيلي: 

العربية، إلى أن القيادي اإلخواني محمود عزت هو األوفر حظا لشغل منصب ذهب "يوني بن مناحيم" المحلل اإلسرائيلي للشئون 

 "المرشد العام" للجماعة، وذلك بعد صدور حكم نهائي بالمؤبد على المرشد الحالي محمد بديع.

 

 )مصر العربية( مستشرق إسرائيلي: السعودية تتوعد السيسي بمصير مبارك

تحت عنوان "السيسي في مواجهة العالم العربي" كتب المستشرق اإلسرائيلي "رؤفين باركو" مقاال بصحيفة "إسرائيل اليوم" 

السعودية تتوعد السيسي بمصير مبارك، إذا لم يعد ليدور بفلكها،  تناول فيه تدهور العالقات بين دول الخليج ومصر، زاعما أن

 لكن الخليج لم يدرك أن السيسي جاء ليبقى، على حد قول الكاتب اإلسرائيلي.

 

 )مصر العربية( يديعوت: الحكومة المصرية غرقت في سيول رأس غارب

قال "روعي كايس "محرر الشئون العربية بصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن سكان مدينة إيالت الساحلية اإلسرائيلية لم يكونوا 

الماضية، فمثلهم أيضا سكان مدينة رأس غارب على ساحل البحر األحمر بشمال  وحدهم من استيقظوا على موجة سيول الجمعة

شرق مصر، لكن بينما جرت السيطرة على الوضع في إيالت سريعا، فإن السيول في مصر التي شلت المدينة لساعات طوال حصدت 

 يتأخر في الوصول.آخرين، مشيرا إلى أن غضب المصريين لم  26شخصا على األقل فضال عن إصابة  66أرواح 

 

 )مصر العربية( زعماء يؤيدون دونالد ترامب تحزبا.السيسي أكثرهم  :واشنطن بوست

حدثت ت الماضي، وبينماكال المرشحين في نيويورك الشهر  الديكتاتور مع" األكثر تحزبا لترامب هو الرئيس المصري، لقد التقى 

 "مل الجنسية األمريكية، عرض عليه ترامب دعما مطلقامعه كلينتون عن سجل حقوق اإلنسان ودعت إلى اإلفراج عن سجينة تح

ك جاء ذل ينجذب نظام السيسي لترامب، وال يبالي بموقف المرشح الجمهوري المعادي لإلسالم، أو خططه لحظر هجرة المسلمين".“

 في سياق تقرير بصحيفة واشنطن بوست حول الزعماء األكثر ميال لفوز الملياردير المثير للجدل.

 

 )مصر العربية( رويترز: ثالجة السيسي "ُتجّمد" إياد مدني

"تأتي االستقالة بعد يومين من إدانة وزير الخارجية المصري تعليقات أدلى بها السعودي إياد مدني بدت أنها سخرية من الرئيس 

العام لمنظمة التعاون اإلسالمي  قدمها األمينالتي جاء ذلك تعقيبا من وكالة أبناء رويترز على االستقالة  عبد الفتاح السيسي".

 اإلثنين، ألسباب "صحية"، بحسب بيان المنظمة.

 

 )مصر العربية( الصين تقرب مصر من قرض صندوق النقد العملة.بصفقة مبادلة  :بلومبرج

دوالر، مليارات  6.2ذكرت شبكة " بلومبرج" اإلخبارية األمريكية أن مصر توصلت إلى صفقة لمبادلة عملتها مع الصين بقيمة 

لتقترب بذلك من استيفاء الشروط الالزمة إلتمام االتفاقية مع صندوق النقد الدولي والتي ستحصل بموجبها القاهرة على قرض 

 مليار دوالر. 06بقيمة 

 

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%A9/1299497-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B9%D9%84%D8%A8--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1299497-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B9%D9%84%D8%A8--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1299401-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
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%A9/1299401-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
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%A9/1299596-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AA--%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-%D8%BA%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8
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%A9/1299596-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AA--%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-%D8%BA%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8
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%A9/1299950-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A--%D8%B2%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B4%D8%AC%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8
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%A9/1299950-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A--%D8%B2%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B4%D8%AC%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8
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%A9/1299927-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A--%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%91%D8%AF--%D8%A5%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D9%86%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%A9/1299927-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A--%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%91%D8%AF--%D8%A5%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D9%86%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%A9/1299390-%D8%A8%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF
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%A9/1299390-%D8%A8%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF
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 )مصر العربية( القائم باألعمال التركي: األخوة مع مصر أعمق من أي خالفات

 جاء ، إن "اإلخوة التركية المصرية هي األعمق للتغلب على أي مشاكل".ركي لدى القاهرة، على رضا جونايقال القائم باألعمال الت

عيد الجمهورية" في تركيا في منزل السفير "جوناي" بالعاصمة “بـ ذلك وسط حضور عربي وغربي دبلوماسي واسع لالحتفال 

ومتحدثا عن العالقة المصرية التركية عقب ترحيبه بالحضور، أضاف جوناي: "علينا أال نرخي أيدينا المتشابكة لمئات  المصرية.

 الثالثة الماضية؛ فلنتماسك ببعضنا البعض بشكل أوثق".القرون؛ بسبب ما حدث خالل السنوات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1299286-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1299286-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -الرئاسة المصرية: 

 (اليوم السابع) اليوم السيسي يستقبل رئيس منظمة السياحة العربية بندر بن فهد

يستقبل السيسى بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة اليوم الثالثاء، رئيس منظمة السياحة العربية بندر بن فهد آل فهيد، 

 سياحة.بحضور يحيى راشد وزير ال

 

 (أصوات مصرية) رئيس سنغافورة: مستعدون إلتاحة خبرتنا التنموية لخدمة مصر

ووصل الرئيس .قال الرئيس السنغافوري توني تان إن بالده على استعداد إلتاحة خبرتها التنموية لما يخدم المصالح المصرية

األحد في زيارة تستمر لثالثة أيام، هي األولى لرئيس سنغافوري لمصر منذ عشرين  يوم السنغافوري إلى القاهرة مساء

 ."الفنية المساعدات مجال في القدرات بناء جهود في مصر ندعموأضاف تان، في مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي ".عاما

 

 (بوابة األخبار) تثمار اليومالسيسي يرأس االجتماع األول للمجلس األعلى لالس

األول للمجلس األعلى لالستثمار الذي تم تشكيله األسبوع  االجتماعالجديدة اليوم، جمهورية بمصر يرأس السيسى بمقر رئاسة ال

 السيسي.الماضي برئاسة 

 

 -الحكومة المصرية: 

 (أصوات مصرية) "المركزي" سيقوم قريبا بحل أزمة وجود سعرين للدوالرإسماعيل للبرلمان: 

قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل، خالل الجلسة العامة للبرلمان إن دوال مثل تركيا وروسيا وجنوب أفريقيا تعاملت لفترة بوجود 

ر، مشيرا إلى أن البنك المركزي سيقوم في وقت قريب بحل أزمة السعرين، لكن بعد اتخاذ خطوات سليمة مبينة سعرين للدوال

إلى أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون لالستثمار  ". وأشارعلى دراسات "حتى ال تكون خطوة بال طائل مثلما حدث في السابق

 نهاية نوفمبر.

 

 (بوابة األخبار) السيطرة على عجز الموازنة والدين العام رئيس الوزراء: نحتاج لجهد كبير في

قال شريف إسماعيل رئيس الوزراء، إن الحكومة عرضت على مجلس النواب الموقف االقتصادي واإلجراءات التي تتخذ مع البنك 

المركزي، الفًتا إلى أن هذه المرحلة تحتاج تواصل مع الحكومة ومجلس النواب لتحقيق الصالح العام. وأوضح أنه تم شرح الموقف 

 لحكومة وضعت برنامج كبير فيما يتعلق بتغيرات المناخ يتم العمل على تنفيذه".  فيما يتعلق بالسيول، مؤكًدا: "ا

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2016/11/1/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86-%D9%81%D9%87%D8%AF/2947835
http://www.youm7.com/story/2016/11/1/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86-%D9%81%D9%87%D8%AF/2947835
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69393
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69393
http://akhbarelyom.com/news/582231
http://akhbarelyom.com/news/582231
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69401
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69401
http://akhbarelyom.com/news/582095
http://akhbarelyom.com/news/582095
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 -الوفود األجنبية: 

 (بوابة األخبار) وفد روسي يزور مصر لتقييم إجراءات الحجر الزراعي والبيطري

 فمبر،نويوم الثالثاء األول من  النباتية،يصل إلى القاهرة وفد روسي من خبراء الهيئة الفيدرالية للحجر البيطري ومراقبة الصحة 

زيارة تستهدف تقييم الموضحا أن  دورفيوتستمر الزيارة لمدة يومين.أعلن ذلك الممثل التجاري الروسي بالقاهرة لوكاشين 

 . ايالمتعلقة بالصادرات الزراعية المصرية إلى روس واالشتراطات الروسيةبيطري وذلك وفقا للطلبات وال الزراعي،إجراءات الحجر 

 

 -البرلمان المصري: 

 (أصوات مصرية) إسماعيل للبرلمان: الموقف االقتصادي الحالي جزء منه بسبب تراكمات سابقة

الموقف االقتصادي الحالي جزء منه بسبب تراكمات سابقة،  إن للبرلمان العامة الجلسة خالل إسماعيل، شريف الوزراء رئيس قال

وأضاف حسبما .يناير 62مشيرا إلى أنه لم تتخذ قررات صعبة كان من المفروض اتخاذها حينه فضال عن السنوات التالية لثورة 

األجور بنسب كبيرة أثرت على عجز الموازنة مما  فيها زادت للثورة التالية السنوات" أن المصري، أورد الموقع الرسمي للتلفزيون

 ."عجزا وارتفع الدين العام %06أوصل البالد إلى 

 

 (أصوات مصرية) رئيس "النواب": تغيير الحكومة لسياساتها أفضل من سحب الثقة عنها

إن أسهل شئ هو سحب الثقة عن حكومة شريف إسماعيل الحالية،  قال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، في الجلسة العامة

 مضيفا أن المشكلة ليست في سحب الثقة ولكن يجب التركيز على إجبار الحكومة على تغيير سياساتها.

 

 (بوابة األخبار) الديانة وتنتظر قانون الحكومةتقر إلغاء خانة « تشريعية النواب»

نوفمبر لتتقدم  01وافقت اللجنة التشريعية، من حيث المبدأ، على مشروع قانون المواطنة وعدم التمييز، وأمهلت الحكومة ليوم 

 طاقة، مع االنتظار لتقديم الحكومة لقانونها في هذا الصدد.بمشروعها، والذي يتضمن إلغاء خانة الديانة بالب

 

 -األحزاب واالئتالفات: 

 (اليوم السابع) دليل على قوة الدبلوماسية المصرية مدنيمستقبل وطن: استقالة إياد 

باالرتياح خاصة بعد أن تجاوزت  مدنيأكد حزب مستقبل وطن أنه تلقى استقالة األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمى إياد 

وقالت أمانة العالقات الخارجية فى بيان لها إن هذا القرار يعبر عن قوة الدبلوماسية .الدبلوماسية األخيرة األعرافتصريحاته 

 المصرية وتقدير العالم اإلسالمى لمكانتها والعمل الجماعى على الرد لكل من يسعى للنيل من مصر.

 

 -دني: منظمات المجتمع الم

 (مصر العربية) السفارة السويسرية تتضامن مع الصحفي هشام جعفر

للدراسات اإلعالمية، بعد أصدرت السفارة السويسرية، بياًنا أعلنت فيه تضامنها مع الصحفي هشام جعفر، مدير مؤسسة مدى 

 قضائه عام في الحبس االحتياطي.

http://akhbarelyom.com/news/582100
http://akhbarelyom.com/news/582100
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69399
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69399
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69396
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69396
http://akhbarelyom.com/news/582019
http://akhbarelyom.com/news/582019
http://www.youm7.com/story/2016/11/1/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%89-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/2947691
http://www.youm7.com/story/2016/11/1/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%89-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/2947691
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%A7/1299780-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B9%D9%81%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%A7/1299780-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1
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 -المؤسسات الدينية: 

 (بوابة األخبار) الرئيس السنغافوري يلتقي الطيب

أن األزهر  الطيب هرة. وأوضحاستقبل شيخ األزهر أحمد الطيب، الرئيس توني تان، رئيس جمهورية سنغافورة خالل زيارته للقا

له عالقات طيبة بسنغافورة عبر مبعوثيه ومنحه الدراسية التي يقدمها ألبناء المسلمين هناك، مؤكًدا حرص األزهر على رعاية 

 .الطالب السنغافوريين الدارسين في األزهر

 

 -تصريحات: 

 (اليوم السابع) النائب حمدى بخيت: مصر بحاجة قوية القتصاد حرب يتضمن دعم الفقراء

قال اللواء حمدى بخيت، عضو لجنة الدفاع واألمن القومى بالبرلمان، إن مصر بحاجة قوية القتصاد حرب، وتسخير كل اإلمكانيات 

إلى أن مواجهة  وأشارمن أزمة اقتصادية ضخمة تتطلب وقوف الجميع بجانبها. تعانياالقتصادية لدعم الفقراء، موضحا أن مصر 

 جازاتها.إنتلك األزمات ال تأتى بسحب الثقة من الحكومة ولكن البد من استمرار الحكومة على أن تقدم للبرلمان تقرير أسبوعى عن 

 

 -توك شو: 

 (اليوم السابع) عمرو أديب يطالب ببث جلسات البرلمان على الهواء

قدمها ت استنكر عمرو أديب، عدم إذاعة بث مباشر لجلسات مجلس النواب، مطالباً بإذاعة الجلسات على الهواء، مشيداً بالخدمة التى

"اليوم السابع" والفيديوهات التى تنقلها من داخل مجلس النواب، مردفًا: "ال فى تغطية وال تليفزيون وال أى حاجة، والناس فى 

مصر ماتعرفش إيه اللى بيحصل، عاوز أعرف رئيس الوزراء قال أيه النهاردة، كالعادة مفيش غير الفيديو اليتيم من اليوم 

 السابع".

 

 (اليوم السابع) عزيز لـ خالد صالح: الرئاسة تعلن لجنة العفو عن المحبوسين خالل ساعاتمحمد عبد ال

ى يقوم على قال محمد عبد العزيز، عضو المجلس القومى لحقوق اإلنسان، أن رئاسة الجمهورية ستعلن خالل ساعات اللجنة الت

تشكيلها، الفتا إلى التشاور بين الشباب الذين كانوا فى المؤتمر ورئاسة الجمهورية بشأن اإلفراج عن الشباب المحبوسين، مؤكًدا 

 أنه جاٍر حالًيا المشاورات لتشكيلها.

 

 (الشروق) «كلموا بطرس غالي اعرفوا منه إزاي تعمل توازن للوضع االقتصادي»عمرو أديب للحكومة: 

ما هو متعوم، أنت عايز تقولي إن سعر »علق عمرو أديب، على إمكانية إقدام الحكومة على اتخاذ قرار تعويم الجنيه، قائًلا: 

أن الوضع االقتصادي الحالي لمصر يحتاج وأكد  «.أي تحكم، طيب ما تعوم الجنيه، انت لسه قاعد مستني الجنيه أمام الدوالر فيه

 .، اعرفوا منهالمسألة محتاجة راجل فني، كلموا يوسف بطرس غالي»إلى مسؤول فني يقوده، موجًها رسالة للحكومة قائًلا: 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/582050
http://akhbarelyom.com/news/582050
http://www.youm7.com/story/2016/11/1/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%89-%D8%A8%D8%AE%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85/2947568
http://www.youm7.com/story/2016/11/1/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%89-%D8%A8%D8%AE%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85/2947568
http://www.youm7.com/story/2016/10/31/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A8%D8%AB-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9/2947582
http://www.youm7.com/story/2016/10/31/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A8%D8%AB-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9/2947582
http://www.youm7.com/story/2016/10/31/%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-%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%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88/2947536
http://www.youm7.com/story/2016/10/31/%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-%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%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88/2947536
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01112016&id=45a96152-d7c2-4d4a-9d36-97eda1d79ad2
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01112016&id=45a96152-d7c2-4d4a-9d36-97eda1d79ad2


 

 

6102نوفمبر  10  مرصد اإلعالم المصري       8   

 

 (الشروق) سة شيئاإبراهيم عيسى منتقدا رئيس الوزراء: ال يملك من السيا

جدد إبراهيم عيسى، هجومه على شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قائال: "هو رجل كفء في مجاله حتى ترقى وأصبح وزيًرا 

"شريف إسماعيل لم يعبر على شيء اسمه سياسية  ". وأضافللحكومة فإنه ال يملك من السياسة شيًء للبترول، ولكنه كرئيس

يوًما، ولذلك فإن الحجة المبتذلة التي يتم ترديدها طوال الوقت لتغطية الفشل هي التخويف من مصير سوريا والعراق، والتي 

 استخدمها رئيس الحكومة خالل كلمته في البرلمان اليوم".

 

 -وشيال ميديا: س

 (اليوم السابع) " يتصدر تويتر وفنانون يشاركون فى الهاشتاجمدني"باى باى إياد  بعد استقالته

" شارك فى قائمة األكثر تغريدًا وتداواًل بالموقع، بعد مدني"باى باى إياد  دشن رواد موقع التدوينات القصيرة تويتر هاشتاج

 من رئاسة منظمة التعاون اإلسالمى، على خلفية تصريحاته الساخرة من السيسى. مدنياستقالة إياد 

 

 (مصر العربية) البرادعي: حرمان األطفال من التعليم إجرام في حق الحاضر والمستقبل

رأى الدكتور محمد البرادعي، أن أحداث العنف التي تشهدها عدد من الدول العربية ستؤثر بشكل سلبي على التعليم في 

مدرسة أغلقت أبوابها  ٠٩٩٩العالم العربي ُحِرموا من التعليم و طفل فىمليون  ٥.٣١المستقبل.وقال " طبًقا لليونيسيف فإن 

 بلنا".نتيجة العنف. ُنجرم فى حق حاضرنا ومستق

 

 (مصر العربية) نجيب هدوم الشتاء 00/00ساخرون: هننزل يوم 

هاشتاج "  ". واحتلنوفمبر المقبل، تحت شعار "ثورة الغالبة 00سخر رواد مواقع التواصل االجتماعي، من دعوات التظاهر يوم 

 نات المصغر "تويتر"، وسط موجة من تعليقات المغردين التي اتسمت بالسخرية.عشان"، صدارة موقع التدوي 00/00انزل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01112016&id=d2fb0d04-c47d-432f-85bc-b4f93f437f2c
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01112016&id=d2fb0d04-c47d-432f-85bc-b4f93f437f2c
http://www.youm7.com/story/2016/11/1/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86/2947667
http://www.youm7.com/story/2016/11/1/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86/2947667
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%A7/1299564-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%8A--%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84
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%A7/1299564-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%8A--%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84
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%A7/1299739-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%86--%D9%87%D9%86%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%85-11-11-%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D9%87%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A1
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%A7/1299739-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%86--%D9%87%D9%86%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%85-11-11-%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D9%87%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A1
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 (بوابة االخبار)وليس مهمتنا حماية المستهلك  السكر.ال يوجد احتكار في  البرلمان:حماية المنافسة لنواب 

أكدت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية أنه ال توجد ممارسة احتكارية لسلعة السكر 

رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية  وأوضحت الجهازوفقا لتعريف مفهوم الممارسة االحتكارية في قانون 

 .أن الجهاز ليس مهمته وهدفه حماية المستهلك

 

 (بوابة االخبار) مليار جنيه فى ختام التعامالت 0ر2البورصة تربح 

انية لدى إغالق تعامالت االثنين أخر جلسات الشهر مدعومة بعمليات واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها للجلسة الث

 شراء من قبل المستثمرين األفراد العرب والمصريين فيما اتجهت تعامالت المؤسسات وصناديق االستثمار األجنبية نحو البيع

 .مليار جنيه 0ر2دة بالبورصة نحو وربح رأسمال السوقي ألسهم الشركات المقي

 

 (بوابة االخبار) مليون دوالر لدعم المشروعات ذات الكثافة العمالية 611سحر نصر تبحث مع البنك الدولى توفير 

ى ف وناقشت الوزيرة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، لقاءان منفصالن مع مسؤولين بالبنك الدولي، بمقر الوزارة عقدت الدكتورة

اللقاء األول، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخصوص التوسع فى برنامج تكافل وكرامة، ودعم البنك الدولي لمصر بقيمة 

 مليون دوالر، لدعم المشروعات ذات الكثافة العمالية. 611

 

 (جريدة االهرام) العراق يرحب بشركات البترول المصرية واالستفادة من خبراتها

طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية والوفد المرافق بحضور  المهندسمعصوم ئيس العراقي الدكتور فؤاد استقبل الر

في مختلف مجاالت صناعة  خاصةالمشتركة القات االقتصادية دعم وتنمية الع علىوأكد أهمية العمل بالعراق  السفير المصري

 البترول وزيادة وجود شركات البترول المصرية في العراق واالستفادة من خبراتها الطويلة في هذا المجال.

 

 (الوطن) ضلوالمستقبل سيكون أف الصرف.رئيس الوزراء: البنك المركزي يستعد لتوحيد سعر 

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن البنك المركزي يستعد بكل األدوات واآلليات التي تمكِّنه من توحيد سعر الصرف، 

 العام.مؤكدا أننا نحتاج لجهد كبير في السيطرة على عجز الموازنة والدين 

 

 (رصد) مليار جنيه دون أسباب 00.22"المركزي" يلغى طرح أذون الخزانة بقيمة 

 "كانت "الماليةو صرحت وزارة المالية، اليوم االثنين، أن البنك المركزي ألغى عطاءات أذون الخزانة يوم األحد، دون إبداء األسباب

 يوًما. 621و 20مليار جنيه آلجال  00.22طرح أذون خزانة أمس بقيمة  أمساعلنت  قد

http://akhbarelyom.com/news/582011
http://akhbarelyom.com/news/582011
http://akhbarelyom.com/news/581931
http://akhbarelyom.com/news/581931
http://akhbarelyom.com/news/581819
http://akhbarelyom.com/news/581819
http://www.ahram.org.eg/News/192071/5/558814/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AE.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192071/5/558814/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AE.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/1550375
http://www.elwatannews.com/news/details/1550375
http://rassd.com/195583.htm
http://rassd.com/195583.htm
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 (الشروق) «الضبعة»وزير الكهرباء: سداد قرض الحكومة الروسية يبدأ بعد تشغيل محطة 

مفاعالت  1، تشتمل على «الضبعة»قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن محطة الطاقة النووية المزمع إنشائها في منطقة 

وأوضح  ميجا وات من الكهرباء، الفًتا إلى إمكانية البدء في التنفيذ قبل نهاية العام الجاري 0611نووية، إنتاجية كل منهم تبلغ 

 .د القرض الحكومي الروسي، لن تبدأ إال بعد تشغيل المفاعالتأن عملية سدا «شاكر»

 

 (اليوم السابع) وزير الطيران: مسألة حسم عودة السياحة ستبقى بين مصر وروسيا

شريف فتحى أن الجميع متواجد اليوم فى شرم الشيخ لتأبين ضحايا الطائرة فى ذكراها السنوية األولى،  أكد وزير الطيران المدنى

وأوضح الوزير المصرى فى تصريحات لوكالة  إلرسال رسالة سالم للشعب الروسى بمشاركة جميع أطياف الشعب المصرى

 ى بيننا وبين الجانب الروسى.حسم مسألة عودة السياحة الروسية لمصر ستبق أن"سبوتنيك" الروسية 

 

 (اليوم السابع) ويعلن: " األرز صفر"السلع.وزير التموين يكشف االحتياطى المؤمن من 

وزير التموين، باألرقام حجم االحتياطى المؤمن من السلع لدى الدولة، خالل كلمته باجتماع لجنة  كشف اللواء محمد على مصيلحى

شهور ونصف من السكر، وعندنا رصيد  1 يكفي"عندنا ما  موضحًا:الزراعة بالبرلمان المنعقد اآلن برئاسة النائب هشام الشعينى، 

 ".ن لدى وزارة التموين صفرلكن حجم األرز المخز شهور ونصف 2لمدة  يكفيمن الزيت 

 

 (رصد) جنيًها ويسجل ارتفاًعا تاريخًيا جديًدا 01الدوالر يكسر حاجز الـ 

جنيًها، وسجل سعره  01الـ سجلت أسعار الدوالر في السوق السوداء خالل تعامالت، اليوم االثنين، ارتفاًعا تاريخًيا يكسر به حاجز 

 .جنيًها للبيع، بينما سجل سعر الدوالر األميركي أمام الجنيه المصري في التعامالت البنكية 01.01جنيها للشراء، و 01.11

 

 (أصوات مصريه) خالل الربع الثالث من العام الجاري %22أرباح عامر جروب تقفز 

خالل الربع الثالث من  %22أظهرت نتائج األعمال المجمعة لمجموعة عامر القابضة )عامر جروب( زيادة صافي أربح الشركة بنحو 

مليون جنيه خالل الفترة من أول يوليو وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري  22.1وسجلت الشركة صافي أرباح بنحو  العام الجاري

 مليون جنيه قبل عام، وفقا لنتائج األعمال التي أرسلتها الشركة للبورصة اليوم الثالثاء. 11.2مقابل نحو 

 

 (أصوات مصريه) مليار دوالر 2.2إلى  6102هيئة قناة السويس تتوقع نمو إيرادات 

إن الهيئة تتوقع زيادة  قوله-السويسرئيس وحدة الدعم الفني بإدارة رئاسة هيئة قناة -د نقلت وكالة رويترز عن تامر حما

مليار  2.022البالغة  6102وسيكون هذا الرقم أفضل من إيرادات  بعد توسعة المجرى المائي 6102مليار دوالر في  2.2إيراداتها إلى 

 التجارة العالمية والضعف األولي للطلب في أعقاب التوسعة.دوالر، لتواصل اإليرادات االرتفاع هذا العام رغم تباطؤ 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01112016&id=83ac6550-1b36-4eda-adfb-16e56860a3b8
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01112016&id=83ac6550-1b36-4eda-adfb-16e56860a3b8
http://www.youm7.com/story/2016/10/31/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7/2947401
http://www.youm7.com/story/2016/10/31/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7/2947401
http://www.youm7.com/story/2016/10/31/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B2-%D8%B5%D9%81%D8%B1/2946523
http://www.youm7.com/story/2016/10/31/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B2-%D8%B5%D9%81%D8%B1/2946523
http://rassd.com/195594.htm
http://rassd.com/195594.htm
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69418
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69418
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69404
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69404
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 (بوابة االهرام) شركة سنغافورية تشارك غًدا فى المنتدى اإلقتصادي 02المصرية اآلسيوية لرجال األعمال: 

إن الموقع الجغرافي لدول النمور اآلسيوية فقير إال أنه  رجال األعمال أشرف نجيبالمصرية اآلسيوية لقال سكرتير عام الجمعية 

أن مصر بدأت تجذب  "وأضاف مصر بوابة إفريقيا والشرق األوسط أن سنغافورة ترىومتلك استثمارات ضخمة خارج نطاقها ي

 مجاالت إدارة الموانى.وفي االستثمارات السنغافورية لمحور قناة السويس ومنطقة شرق التفريعة لتوفير مناطق لوجستية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1273965.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1273965.aspx


 

 

6102نوفمبر  10  مرصد اإلعالم المصري       12   

 

 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-0

 

 (الوطن) لعدم وجود معلمينأولياء أمور بكفر الشيخ يهددون بغلق المدارس 

هدد أولياء أمور العديد من المدارس بكفر الشيخ، بإغالقها لعدم وجود معلمين منذ بداية العام، وقال  ياسر زايد، عضو مجلس 

معلًما، منذ بداية العام الدراسى،  00ول التعليمية، إن المدرسة بها عجز أمناء مدرسة "الثمانين"، للتعليم األساسى بإدارة الحام

 معلمين فصل، باإلضافة لفصول الحضانة. 2معلمين لغة عربية، و 1منهم 

 

 (الوطن) طالب "سيدي سالم" بكفر الشيخ يتظاهرون اعتراضا على تركيب برج تقوية محمول

يب بترك ًضا على قيام إحدى شركات المحمولتظاهر المئات من طالب وطالبات مدارس مركز سيدي سالم، بكفر الشيخ، اليوم؛ اعترا

 برج تقوية للشبكة، خاصة أن برج التقوية يقع بشارع المدارس، ما يمثل خطورة على الطالب والطالبات، بحسب قولهم.

 

 (الوطن) الثانوية العسكرية ببورسعيد يعتصمون داخل مكتب المديرمعلمو مدرسة 

تجمهر معلمو مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية، احتجاجا على ما وصفوه بإهانة اللواء عادل الغضبان، محافظ اإلقليم، بعد 

اليوم لتكريم أحد الطالب ففوجئ بارتفاع نسبة الغياب في الصف الثالث الثانوي، فاحتد على المعلمين حضوره للمدرسة صباح 

 في مكبر الصوت قائال: "انتوا مفيش فيكم قدوة للطالب انتوا مش عارفين تسيطروا".

 

 قضايا المجتمع-6

 

 التعليم

 (الوطن) مدارس تضررت من السيول 2و غارب.استمرار توقف الدارسة في رأس 

لـ وأضافت  مدارس تضررت من السيول في مدينة رأس غارب 2قالت نورا فاضل وكيل وزارة التربية والتعليم في البحر األحمر، إن 

المدارس لصعوبة دخولها نتيجة مياه السيول التي  الوطن"، أن لجنة الوزارة لم تتمكن من حصر وتقدير الخسائر التي لحقت بهذه“

 أغرقتها وتتراكم بالداخل.

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1548782
http://www.elwatannews.com/news/details/1548782
http://www.elwatannews.com/news/details/1548869
http://www.elwatannews.com/news/details/1548869
http://www.elwatannews.com/news/details/1547843
http://www.elwatannews.com/news/details/1547843
http://www.elwatannews.com/news/details/1547747
http://www.elwatannews.com/news/details/1547747
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 االعالم

CBC "(60عربي) عبر صفحتها للسيسي: سنحارب معك "كالب أهل النار 

" انتقادات واسعة للغاية عبر صفحتها على موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك" عقب نشرها صورة CBCExtraأثارت قناة "

لقائد االنقالب عبد الفتاح السيسي كتب عليها: "رئيس بدرجة إنسان وأخ وصديق، قسما برب السموات واألرض سنحارب معك 

 الب أهل النار بكل ما نملك من قوة".ك

 

 الصحه

 (الوطن) مواطنين لقوا مصرعهم صعقا بسبب "آثار السيول" 2صحة أسيوط": “بـ مصدر 

األسالك المكشوفة باألعمدة الكهربائية، مواطنين لقوا مصرعهم، صعقا بسبب  1قال مصدر في مديرية الصحة بأسيوط، إن 

مواطنين آخرين لقوا  1وأضاف المصدر: "أن  آخرين 1بعد السيول التي اجتاحت المدينة، يوم الخميس الماضي، بينما أصيب 

 مصرعهم بصعق كهربائي في األيام الثالثة التي تلت السيول داخل منازلهم".

 

 (رصد) هولة المصدر"األطباء" تطالب بوقف إعالنات األدوية مج

طباء لألبعض البرامج اإلعالمية  إن-الهيئة التأديبية االبتدائية بالنقابة العامة لألطباء  رئيس-قال الدكتور أسامة عبد الحي 

 وأوضح تخلو من الفوضى، باإلضافة إلى انتشار إعالنات األدوية مجهولة المصدر عبر بعض القنوات الفضائية األجر ال مدفوعة

 "عبد الحي"، أن النقابة سبق وان قامت بمراسلة األطباء لاللتزام بقواعد المهنة هذا باإلضافة إلى مخاطبة القنوات الفضائية.

 

 السياحه

 (رصد) بلجيكا تستأنف رحالتها لشرم الشيخ عام.بعد توقف 

 منذ سقوط طائرة ركاب روسية في سيناء المصرية شرم الشيخ بعد توقف دام لنحو عامرحالتها الجوية إلي  استأنفت بلجيكا

وذلك بعد عام  سائًحا 020رة بلجيكية على متنها ل طائ، أوأمسإن "المطار استقبل  صدر أمني بمطار شرم الشيخ الدوليوقال م

 من توقف حركة الطيران والسياحة من بلجيكا عقب حادث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة في سيناء نهاية أكتوبر الماضي".

 

 النقل والمواصالت

 (الوطن) توقف حركة القطارات لخروج عجالت قاطرة عن القضبان بالمنيا

أدى خروج قاطرة "جرار" عن القضبان أثناء إجراء مناورة النقل من خط لخط، مساء االثنين، إلى توقف حركة القطارات بمحطة 

وتبين أنه أثناء قيام قاطرة قطار  وانتقل العقيد رفعت عبدالصمد، رئيس قسم محطة سكك حديد المنيا، سكك حديد المنيا

 بمنطقة الحبشي، خرجت العجالت عن القضبان. 1بإجراء مناورة ببلوك 

 

 

 

http://arabi21.com/story/957305/cbc-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B3%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D9%83-%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1#tag_49232
http://www.elwatannews.com/news/details/1547471
http://www.elwatannews.com/news/details/1547471
http://rassd.com/195593.htm
http://rassd.com/195593.htm
http://rassd.com/195581.htm
http://rassd.com/195581.htm
http://www.elwatannews.com/news/details/1549889
http://www.elwatannews.com/news/details/1549889
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 قباطاأل

 (الوطن) قداس ومسيرة بالشموع على أرواح الضحايا الروسية.عام على سقوط الطائرة 

الذكرى السنوية األولى لكارثة سقوط الطائرة الروسية، حيث قدم المحافظ اللواء خالد فودة تعازيه  محافظة جنوب سيناءأحيت 

، بحضور سفير روسيا االتحادية بالقاهرة، والشيخ أسامة األزهرى، نائبًا «السمائيين»إلى أسر الضحايا، خالل قداس أقيم بكنيسة 

 .طيب، واألنبا أبوللو، نائبًا عن تواضروسعن شيخ األزهر الدكتور أحمد ال

 

 (الوطن) أسقف كنيسة شرم الشيخ: شعب مصر يتألم لضحايا الطائرة الروسية

لضحايا الطائرة، مشيًرا إلى أنه  قال األنبا أبوللو، أسقف كنيسة جنوب سيناء، إن الشعب المصري يتألم أكثر من الشعب الروسي

جاء ذلك خالل القداس وحفل تأبين ضحايا الطائرة  يحزن لسقوط الشهداء في مصر ولكنه يتجاوز األلم من أجل أن تستمر الحياة

 .الروسية في كنيسة السمائيين بشرم الشيخ

 

 (االقباط اليوم) الكنيسة تنتج فيلما جديدا عن القديس "أبا نفر السائح"

يس "ف نشر المتحدث باسم الكنيسة القبطية االرثوذكسية، القس بولس حليم، خالل صفحته على موقع التواصل اإلجتماعي

وقال "حليم" في بيانه: "يقوم دير الشهيد  بوك"، تنويه أكد فيه أن أحد مؤسساته ستقوم بإنتاج فيلم عن أحد قديسي الصعيد

 األمير تادرس الشطبي للراهبات بحارة الروم، بالقاهرة، بإنتاج فيلم درامي عن حياة القديس أبا نفر السائح".

 

 أخرى

 (الوطن) المقررات التموينيةأزمة في اإلسكندرية بسبب نقص 

شهدت محافظة اإلسكندرية أزمة تموينية جديدة، اليوم، وذلك بعد عدم تسلم بدالي التمويني للمقررات التموينية الخاصة بشهر 

 أكتوبر الجاري، على أن يتم صرفها للمواطنين بداية من الغد. 11إلى  61نوفمبر حتى اآلن، والتي كان من المفترض تسلمها من 

 (الوطن) انقطاع المياه عن الشيخ زويد ورفح لألسبوع الثاني على التوالي

وناشد أهالي  التابعة لهما، وذلك بسبب انقطاع الكهرباءواصلت خدمة المياه انقطاعها عن مدينتي الشيخ زويد ورفح والقرى 

 الشيخ زويد المسؤولين بضرورة العمل على حل مشكلة انقطاع المياه عن األهالي لألسبوع الثاني على التوالي.

 (الوطن) إنقاذ شاب حاول إشعال النيران في نفسه بسكب البنزين في الدقهلية

وأكدت تحريات المباحث أنه مجند بقوات  يوما من إشعال النار في نفسه 02ذت وحدة مباحث طلخا بالدقهلية شاب متزوج منذ أنق

حفظ السالم، وأنه قضى بالخدمة عامين ثم هرب قبل استكمال مدة الخدمة العسكرية، وصادر ضده إخطار هروب من الجيش 

 عليه لتنفيذ قرار النيابة العسكرية بضبطه وإحضاره ولهذا تطارده قوات التنفيذ.، وأنه مطلوب القبض 6101لسنة  1/ 0برقم 

 (الوطن) مدن في سوهاج بسبب عكارة مياه النيل 1وقف تشغيل محطات مياه الشرب السطحية بـ 

مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه تم إيقاف مآخذ محطات مياه  أكد اللواء المهندس محمد بدري، رئيس

 مدن في سوهاج الرتفاع نسبة العكارة نتيجة لسقوط األمطار ونزوح رمال الجبال إلى مياه نهر النيل. 1

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1550531
http://www.elwatannews.com/news/details/1550531
http://www.elwatannews.com/news/details/1548944
http://www.elwatannews.com/news/details/1548944
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=171545
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=171545
http://www.elwatannews.com/news/details/1549007
http://www.elwatannews.com/news/details/1549007
http://www.elwatannews.com/news/details/1548455
http://www.elwatannews.com/news/details/1548455
1-11-2016.docx
1-11-2016.docx
http://www.elwatannews.com/news/details/1547762
http://www.elwatannews.com/news/details/1547762
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األخبار األمنية: 

 (البوابة نيوز) سودانيين حاولوا التسلل إلى ليبيا 1شرعي بينهم مهاجًرا غير  22ضبط 

سودانيين، حال  1شخًصا بينهم  22تمكن ضباط البحث الجنائي واألموال العامة بمديرية أمن مطروح، اليوم الثالثاء، من ضبط 

 عية إلى األراضي الليبية عبر مدينة السلوم.شروعهم في الهجرة بطريقة غير شر

 

 (البوابة نيوز) ألف جنيه ٥٤٩ضبط سعودى بمطار القاهرة وبحوزته 

كان مأمور الجمرك .ألف جنيه قادم من جده ٥٤٩ضبطت سلطات الجمارك بمطار القاهرة، فجر اليوم الثالثاء، راكبا سعوديا بحوزته 

بالمطار قد اشتبه في الراكب وتم توجيهه لمدير حركة الجمرك بالمطار التمام إجراءات التفتيش وتم العثور على المبلغ داخل 

 حقيبته.

 

 -محاكم ونيابات: 

 (أصوات مصرية) أعوام التهامه بالتحريض ضد الدولة 1حكم غيابي بحبس عاصم عبد الماجد 

قضت محكمة جنح الدقي )دائرة اإلرهاب( بمعاقبة القيادي بالجماعة اإلسالمية وعضو مجلس شورى الجماعة عاصم عبد الماجد 

 ضد الدولة. سنوات التهامه بإشاعة أخبار كاذبة وإثارة الفتنة، والتحريض 1غيابيا بالحبس 

 

 (بوابة األخبار) آخرين من تهمة البالغ الكاذب 6براءة وزير الطيران السابق و

قضت محكمة جنح الدقي المنعقدة بمحكمة الجيزة االبتدائية ببراءة الطيار حسام كمال أبو الخير وزير الطيران المدني سابًقا 

ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقًا، والطيار محمد رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران 

 من تهمة البالغ الكاذب. فهميط أمن الشركة حسين محمود وشركة سمارت للطيران سابقًا وضاب

 

 (بوابة األخبار) تخفيف حبس متهم إلى عام مع الشغل بتهمة التظاهر بكرداسة

ة ضد الدولة إلى عام مع قضت محكمة جنح مستأنف الجيزة، بتخفيف حبس متهم بالتظاهر بكرداسة وحيازة مطبوعات ُمحرض

الشغل والنفاذ.كانت محكمة جنح الجيزة، قضت في وقت سابق بحبس المتهم عامين مع الشغل والنفاذ، وتقدم المتهم 

 باالستئناف على الحكم فقضت المحكمة بقبول المعارضة وتعديل الحكم واالكتفاء بحبسه عام مع الشغل والنفاذ.

 

 (بوابة األهرام) لتراس أهالوي" من محاولة اقتحام النادي األهليتأييد براءة أطفال من رابطة "أو

أطفال من رابطة "اولتراس أهالوي"، والمتهمين بقضية محاولة  1قضت محكمة جنح مستأنف أحداث الطفل، بتأييد براءة 

 مباراة لكرة اليد، ورفض طعن النيابة العامة.اقتحام النادي األهلي خالل 

http://www.albawabhnews.com/2192249
http://www.albawabhnews.com/2192249
http://www.albawabhnews.com/2192297
http://www.albawabhnews.com/2192297
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69389
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69389
http://akhbarelyom.com/news/581859
http://akhbarelyom.com/news/581859
http://akhbarelyom.com/news/581727
http://akhbarelyom.com/news/581727
http://gate.ahram.org.eg/News/1273618.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1273618.aspx
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 (بوابة األهرام) أولى جلسات دعوى حل مجلس النواب اليوم

بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم  تنظر الدائرة األولى بمحكمة القضاء اإلدارى

 الثالثاء، أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامى سعد الدين إبراهيم نجيب، المطالبة بحل مجلس النواب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1274015.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1274015.aspx
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 المحور السادس

 تطورات المشهد العسكري

 )بوابة األخبار( مواطنة أصيبت في انفجار عبوة ناسفة بالعريشوزير الدفاع يصدق على عالج 

وزير الدفاع على عالج المواطنة فدوى عبد اهلل محمد المالح، من أهالي محافظة شمال سيناء، بالمجمع  صدقي صبحيصدق 

وأصيبت المواطنة نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعتها العناصر  القوات المسلحة.الطبي للقوات المسلحة بالمعادي على نفقة 

 محاور التحرك بمدينة العريش. أحدالتكفيرية الستهداف قوات إنفاذ القانون علي 

 

 )الشروق( كامل الوزير: القوات المسلحة تواجه أي كوارث تتعرض لها البالد بسرعة وفعالية

قال اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن القوات المسلحة تواجه أي كوارث أو أزمات تتعرض لها البالد 

التنسيق مع محافظي البحر األحمر وسوهاج، للدفع ببعض المعدات  أضاف أنه فور سقوط السيول، تمو .بسرعة وفعالية عالية

 الخاصة بالمهندسين العسكريين ليعاونوا المحافظتين على رفع كميات المياه وإزالة األضرار.

 

 خبار()بوابة األ يزور الجامعة العربية« أكاديمية ناصر»وفد عسكري من 

ألكاديمية ناصر  ٤٤أكتوبر، أعمال دورة الدفاع الوطني رقم  10عقدت بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية، اإلثنين 

العسكرية العليا، بحضور األمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ومشاركة عدد من األكاديميين الدارسين باألكاديمية 

  واإلفريقية وباكستان.من الدول العربية 

 

 )اليوم السابع( إسرائيل تعترف: الجيش المصرى وحده القادر على صد أى عدوان على الخليج

جيوش المنطقة، قال محلل إسرائيلى فى مقال فى اعتراف صريح بقدرات القوات المسلحة المصرية، وتفوقها النوعى على 

وقال الدكتور رؤوبين  .محاوالت لالعتداء على دول المنطقة أليمطول، اليوم اإلثنين، إن الجيش المصرى وحده القادر على التصدى 

وحده هو القادر على حماية دول الخليج العربى  باركو، المحلل السياسى اإلسرائيلى، المختص بالشئون العربية، إن الجيش المصرى

 كافة من أى عدوان محتمل، خاصة فى ظل التهديدات اإليرانية المتكررة للدول السنية فى المنطقة.

 

 اليوم( )المصري مجند وإصابة ضابط وجندي في انفجار بوسط سيناءمقتل 

فجر اليوم الثالثاء، في انفجار عبوة ناسفة بمنطقة وسط سيناء،  سيناء،مجند وأصيب ضابط ومجند من قوات أمن شمال  قتل

 خالل سير مدرعة تابعة لقوات األمن.

 

 )موقع وزارة الدفاع( إحباط مخطط الستهداف قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء باستخدام سيارة مفخخة

تمكنت عناصر إنفاذ القانون بنطاق الجيش الثانى الميدانى من إحباط مخطط الستهداف إحدى نقاط االرتكاز األمنى بشمال سيناء  

 سفة شديدة اإلنفجار.باستخدام سيارة مفخخة محملة بكمية كبيرة من العبوات النا

http://akhbarelyom.com/news/581705
http://akhbarelyom.com/news/581705
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31102016&id=0c145708-4a20-40ee-a74e-00a52d91e43c
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31102016&id=0c145708-4a20-40ee-a74e-00a52d91e43c
http://akhbarelyom.com/news/582039
http://www.youm7.com/story/2016/10/31/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D8%AF-%D8%A3%D9%89-%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86/2946682
http://www.youm7.com/story/2016/10/31/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D8%AF-%D8%A3%D9%89-%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86/2946682
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1033351
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29458
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29458

