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 األولالمحور 

 المصرية الخارجيةتطورات السياسة 

 (بوابة األهرام) مصر ُترحب بتكليف عون للحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

أعرب المستشار احمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن ترحيب مصر الكامل بقرار الرئيس اللبناني ميشيل عون 

تكليف رئيس تيار المستقبل سعد الحريري بتأليف حكومة جديدة، متمنًيا سرعة تشكيلها، معتبًرا القرار خطوة جديدة على 

 .ةق تفعيل مؤسسات الدولة اللبنانيطري

 

 (بوابة األهرام) وزير الخارجية األمريكي يؤكد دعم مصر في قراراتها لتنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي

لى مسار تنفيذ برنامج أشاد وزير الخارجية األمريكى، جون كيري، بالقرارات االقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا، ع

اإلصالح االقتصادي، مؤكدا على دعم الواليات المتحدة لمصر في تلك القرارات.صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، 

وقال، إن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصاال من كيري تناول العالقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق بشأن التعامل مع 

 ضاع في ليبيا وسوريا.األو

 

 (بوابة األهرام) مندوب اليمن بالجامعة العربية يلتقي عمرو موسى

التقى السفير رياض العكبري، المندوب الدائم للجمهورية اليمنية بجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، مع عمرو موسى األمين 

العام األسبق للجامعة العربية.واستعرض اللقاء تطورات األوضاع السياسية في اليمن والمنطقة العربية، وضرورة تشجيع 

 ير العمل العربي المشترك.وتكثيف الجهود الرامية تفعيل وتطو

 

 (بوابة األهرام) استياء فرنسي من مزاعم بولندا تسليم مصر سفينتي "ميسترال" لروسيا مقابل "دوالر واحد"

، عن استيائه من تصريح نظيره البولندي أنتوني ماتشيريفيتش، الذي زعم أن مصر أعرب وزير الدفاع الفرنسي جون إيف لودريان

". سلمت روسيا حاملتي مروحيات من طراز "ميسترال" مقابل سعر رمزي قدره دوالر واحد، ووصف هذه المزاعم بأنها "غير مقبولة

 ليلة أمس األربعاء، أمام الجمعية الوطنية الفرنسية "مجلس النواب". 6102ذلك خالل مناقشة مشروع ميزانية فرنسا لعام  جاء

 

 (أصوات مصرية) وفد البرلمان األوروبي يدعو مصر للوفاء بالتزاماتها تجاه حرية التعبير

 .جمعياتال وتكوين التعبير حرية بشأن والدولية الدستورية بالتزاماتها الوفاء إلى المصرية الحكومة األوروبي البرلمان من وفد دعا

أعضاء، في بيان عن قلقه إزاء حكم المحكمة األخير بتجميد أصول وأموال "المدافعين عن حقوق  2وأعرب الوفد المكون من 

 ."اإلنسان في مصر

 

 (اليوم السابع) مصر تفوز بعضوية لجنة القانون الدولى التابعة لألمم المتحدة

أجريت اليوم بالجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك. حيث  فازت مصر بعضوية لجنة القانون الدولي خالل االنتخابات التى

 صوتًا. 72صوت، علمًا بأن عدد األصوات المطلوبة لعضوية اللجنة هو  042حصل المرشح المصري على 

http://gate.ahram.org.eg/News/1275135.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1275135.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1275134.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1275134.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1275128.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1275128.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1275114.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1275114.aspx
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69539
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69539
http://www.youm7.com/story/2016/11/4/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89/2952587
http://www.youm7.com/story/2016/11/4/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89/2952587
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 (بوابة األخبار) سفير مصر في األردن يستقبل عقل بالتاجي أمين العاصمة عمان

استقبل السفير طارق عادل سفير جمهورية مصر العربية في األردن مع السيد عقل بلتاجي أمين العاصمة عمان.وذكر السفير 

عادل أنه ناقش مع السيد عقل سبل تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين خاصة في المجال السياحي، كما أشار إلى إمكانية وضع 

 مدينتي األقصر وبترا.اتفاق تعاون بين 

 

 (بوابة األخبار) الخارجية: المصلحة الرئيسية لمصر هي دعم التوافق بين األطراف الليبية

نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الذي يزور مصر حاليا في إطار  السيد فتحي المجبريشكري، استقبل وزير الخارجية سامح 

لرسمي ا المتحدثالمختلفة.وقال متابعه الدور الذي تقوم به مصر في دعم القضية الليبية وتعزيز التوافق بين األطراف الليبية 

لمصر هي دعم التوافق بين األطراف الليبية، باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية أكد خالل اللقاء على أن المصلحة الرئيسية 

 .والسعي إلى توفير بيئة مواتيه ومناخ مالئم يعزز من قدرة جميع أطراف المعادلة الليبية على التوصل إلى التوافق المطلوب

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/583833
http://akhbarelyom.com/news/583833
http://akhbarelyom.com/news/583802
http://akhbarelyom.com/news/583802
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -الرئاسة المصرية: 

 (الوطن) التطورات اإلقليمية مع نائب رئيس غينيا االستوائيةالسيسي يناقش 

، نائب رئيس غنيا االستوائية خالل لقائه مع السيسي، عن تقدير بالده للدعم الفني، الذي تقدمه مصر أعرب تيودورو أوبيانج

 سيسياللبناء كوادر غينيا االستوائية، والسيما من خالل البرامج التي توفرها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.كما أكد 

الستوائية في القطاعات المختلفة من خالل تقديم البرامج التدريبية على أن مصر ستواصل دعمها لبناء قدرات غينيا ا

 والتأهيلية.

 

 -الحكومة المصرية: 

 (بوابة األهرام) غادة والي تستقبل وفد البرلمان األوروبي وتشرح دور الوزارة في مكافحة الفقر

استقبلت غادة والي وزيرة التضامن االجتماعي وفًدا من لجنة العالقات مع المشرق بالبرلمان األوروبي برئاسة السيدة ماريزا 

 ماتيس في إطار زيارة اللجنة الى مصر ولقاءاتها بعدد من الوزراء ومجلس النواب المصري.

 

 (اليوم السابع) "تعويم الجنيه"رئيس الوزراء يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم لعرض جهود الحكومة بعد

ضايا والملفات فى إطار يعقد شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، صباح اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا يعرض خالله عدد من الق

 جهود الحكومة بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه.

 

 -البرلمان المصري: 

 (اليوم السابع) جريءرئيس "الموازنة" بالبرلمان: تعويم الجنيه 

ر شيرا إلى أن القراأكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: "قرار تحرير سعر الصرف انتظرناه طويال، م

 ."، وأنه كان ال يستقيم أن يكون هناك سعرين لسعر الصرف ألنه كان يضر بمصالح المستثمرين والدولة، وحتى الشعبجريء

الدوالر بالسوق السوداء أتوقع  أشهر، والقضاء على المضاربة فى 3أنه مع تقليل حجم الواردات كما قالت الحكومة خالل وأضاف 

 زيادة المعروض من الدوالر خالل األيام القادمة.

 

 -المؤسسات الدينية: 

 (بوابة األخبارأبو ظبي )الشيخ محمد بن زايد يزور شيخ األزهر بمقر إقامته في 

نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، بزيارة أ.د.أحمد الطيب، شيخ األزهر  أبو ظبيقام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد 

، حيث يترأس اإلمام األكبر الجولة الرابعة من الحوار أبو ظبيرئيس مجلس حكماء المسلمين، بمقر إقامته في العاصمة اإلماراتية 

 رب.بين حكماء الشرق والغ

http://www.elwatannews.com/news/details/1558640
http://www.elwatannews.com/news/details/1558640
http://gate.ahram.org.eg/News/1275092.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1275092.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/11/4/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D9%85/2952609
http://www.youm7.com/story/2016/11/4/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D9%85/2952609
http://www.youm7.com/story/2016/11/4/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D8%A6-%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D9%85%D9%86/2952304
http://www.youm7.com/story/2016/11/4/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D8%A6-%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D9%85%D9%86/2952304
http://akhbarelyom.com/news/583778
http://akhbarelyom.com/news/583778
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 -تصريحات: 

 (أصوات مصرية) طارق الخولي: لجنة العفو الرئاسي تبدأ السبت فحص حاالت طالب محبوسين

 اللجنة إنوقال طارق الخولي عضو اللجنة، .السبت، فحص حاالت طالب محبوسين على ذمة قضايا يومتبدأ لجنة العفو الرئاسي، 

 ."احتياطيا، ثم تنتقل لباقي الحاالت المحبوسين الطالب حاالت" السبت، المقرر اجتماعها في ستدرس

 

 -توك شو: 

 (اليوم السابعاالحتياطي )نجيب ساويرس: وفرو الدوالرات للمستوردين حتى ولو على حساب 

، بأنه قرار جيد جدا، مؤكدا أنه سيقضى وصف المهندس نجيب ساويرس، رجل األعمال، قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى

على ما يسمى بالسوق الموازية أو السوداء.وطالب البنوك بتوفير الدوالرات للمستوردين حتى ال يلجأ أى منهم إلى سوق سوداء 

 ".. ومنخافش ومتى توفرت هيحصل تدفق.جديدة، قائال: "وفرو الدوالرات للمستوردين حتى ولو على حساب االحتياطى ينزل.

 

 (الشروق) . لكنه ليس الخطوة الوحيدة.كان الرهان الصعب.« التعويم»لميس الحديدي: 

الجنيه المصري وتحرير سعر الصرف، قائلة: "اليوم هو علقت لميس الحديدي على قرار البنك المركزي المصري، الخاص بتعويم 

أن تعويم  ". وأوضحتيوم هام جًدا في تاريخ االقتصاد المصري، وقرار انتظرناه طويًلا، وخطوة نبدأ بها طريق إصالح حقيقي

آلن أمام رهان أصعب، الجنيه، كان الرهان الصعب في طريق اإلصالح، لكنه ليس الخطوة الوحيدة في هذا الطريق، متابعة: "نحن ا

 يطلب منا أن نعمل كي ال ندفع الثمن، وال نحصد النتيجة".

 

 (ر العربيةمص) يسري فودة: السيسي أسوأ من مبارك مرتين

قارن اإلعالمي يسري فودة بين قيمة الجنيه مقابل الدوالر في عهد السيسي، وبين قيمته في ظل األنظمة السابقة.قائًلا: 

وبعد ، بعد التحرير المدار، 6102جنيه، أما اآلن في نوفمبر  2.07والدوالر يشتري  6104"السيسي استلم الجنيه رسميًّا في يونيو 

 كل سنة". %41من قيمته، يعني بمعدل انحدار حوالي  %011، يفقد الجنيه أكثر من ونصمن سنتين  أقل

 

 -سوشيال ميديا: 

 (اليوم السابع) هاشتاج "البنزين" األكثر تداوال على تويتر بعد قرار زيادة أسعار الوقود

وتداول رواد تويتر األسعار الجديدة للبنزين .تصدر هاشتاج "بنزين" قائمة األكثر تداول على تويتر، بعد رفع سعر البنزين فى مصر

 والسوالر، وإبداء أرائهم حول تلك الزيادة ومدى تأثيرها على الشارع المصرى.

 

 (مصر العربية) الفقراءإبريل": تعويم الجنيه سيسحق  2"

إبريل قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.وقالت الحركة في تغريدة عبر حسابها على  2أدانت حركة شباب 

 موقع التدوين المصغر "تويتر": "تعويم الجنيه سوف يسحق الفقراء، قرض الفاشل".

 

http://www.aswatmasriya.com/news/details/69551
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69551
http://www.youm7.com/story/2016/11/3/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%88%D9%84%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%89/2952421
http://www.youm7.com/story/2016/11/3/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%88%D9%84%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%89/2952421
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03112016&id=945ec66a-34c2-40d5-87e7-c7e208777184
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03112016&id=945ec66a-34c2-40d5-87e7-c7e208777184
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%A7/1301691-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87--%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%88%D8%AF%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86
http://www.youm7.com/story/2016/11/4/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1/2952595
http://www.youm7.com/story/2016/11/4/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1/2952595
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%A7/1301671-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87--%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%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%A7/1301671-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87--%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
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 (مصر العربية) اإلعالميين: قدرتهم على تبرير الفشل جبارة. باسم يوسف مهاجًما .بعد تعويم الجنيه.

هاجم اإلعالمي باسم يوسف، المذيع أحمد موسى، بعد حديث األخير عن انهيار سعر الدوالر عشية إعالن البنك المركزي عن 

 ةوبقية شلت ورسائل دكتوراة على أحمد موسى تحريرسعر صرف الجنيه المصري.وقال "المفروض يتعمل أفالم تسجيلية ودراسا

 اإلعالميين الحلوة دي".

 

 (مصر العربية) يوسف الحسيني عن تعويم الجنيه: كان على الدولة البدء بحماية المواطن أواًل

علق يوسف الحسيني، على قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.وقال "عندما ُتَفِعل الدولة إجراءات نقدية 

 واقتصادية حادة، كان حرًيا بها أن تبدأ في إجراءات حمائية للمواطن الُمسَتِحق أواًل".

 

 (مصر العربية) ممدوح حمزة: تعويم الجنيه جعلنا مثل سوريا واليمن

ندد الناشط السياسي والخبير الهندسي ممدوح حمزة، بقرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.وقال "تعويم الجنيه 

عيشة وبيع أمالك مصر رخيًصا وتأثير ذلك علي السالم االجتماعي هو مرادف مصري لنكون وتوابعه من زيادة الديون وغالء الم

 مثل اليمن وسوريا".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A7/1301846-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87--%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86--%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1301846-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87--%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86--%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1301890-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87--%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B
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%A7/1301890-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87--%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B
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%A7/1301888-%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9--%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AC%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
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%A7/1301888-%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9--%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AC%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86


 

 

6102 نوفمبر 4  مرصد اإلعالم المصري       6   

 

 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 (بوابة االخبار)محطات الوقود تطبق األسعار الجديدة فور اإلعالن عنها 

عادت محطات الوقود في القاهرة بعد إغالق مؤقت أمام السيارات لتغيير التسعيرة وفق الزيادة الجديدة في أسعار المواد 

 ق المحطات أمام المواطنينالبترولية التي أعلنت عنها الحكومةوشهدت محطات الوقود حالة من التكدس المروري بسبب غل

 وبالرغم من غلق المحطات استمر قائدي السيارات في الوقوف أمام محطات الوقود لحين فتحها مرة آخرى.

 

 (بوابة االخبار) وزارة البترول تعلن رفع أسعار المشتقات البترولية

أعلنت وزارة البترول رسميا منذ لحظات رفع أسعار المشتقات البترولية من  البنزين والسوالر غاز والمازوت بداية من صباح الجمعة 

وأرسلت وزارة البترول بيانيا لوسائل اإلعالم باألسعار الجديدة  للبنزين والسوالر في صورة جدول بها  تقريبا %44بنسبة زيادة 

 األسعار.

 

 (بوابة االهرام) ران: لم نقرر زيادة أسعار التذاكرمصر للطي

صرح صفوت مسلم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران، إنه لم تقرر الشركة فرض زيادة علي أسعار تذاكر الطيران 

وأضاف مسلم، أنه جار دراسة الموقف خالل األسبوع المقبل، خاصة فى  الجنيه المصريحتى اآلن، في ضوء قرار تحرير سعر صرف 

 ظل عدم ثبات سعر الصرف واحتمالية انخفاض سعر الدوالر عن السعر المعلن اليوم.

 

 (الوطن) : جميع فروع البنك تعمل حتى التاسعة مساءNBDبعد "تعويم الجنيه".. 

بعث بنك اإلمارات دبي الوطني، اليوم الخميس، رسالة إلى عمالئه جاء فيها: "الرجاء العلم بأنَّه تقرر استمرار العمل اليوم الخميس 

مساًء، لعمليات شراء  7صباًحا حتى  7الفروع من  مساًء وكذلك يومي الجمعة والسبت ببعض 7بكل فروع  البنك حتى الساعة 

 يذكر أنَّ البنك المركزي المصري حرر سعر صرف الجنيه.و ."وبيع العملة

 

 (اليوم السابع) أضعاف 4محافظ البنك المركزى: " تحرير سعر الصرف " ساهم فى زيادة حصيلة البنوك 

  أضعاف بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه 4كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزي،  عن أن البنوك المصرية زادت حصيلتها 

 وأكد "عامر" خالل مؤتمر صحفى عقد منذ قليل، أن وجود سعرين لصرف العملة األجنبية كان أمرا خاطئًا.

 

 (الوطن) أضعاف بعد قرارات تحرير سعر الصرف 01" من العملة ارتفعت CIBلة "مصادر: حصي

قالت مصادر مصرفية مسؤولة بالبنك التجاري الدولي، إنَّ حصيلة بيع النقد األجنبي في فروع البنك لليوم األول لتحرير سعر 

 أضعاف الحصيلة في األيام العادية. 01بلغت الصرف 

http://akhbarelyom.com/news/566095
http://akhbarelyom.com/news/566095
http://akhbarelyom.com/news/583898
http://akhbarelyom.com/news/583898
http://gate.ahram.org.eg/News/1275183.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1275183.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/1560089
http://www.elwatannews.com/news/details/1560089
http://www.youm7.com/story/2016/11/3/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%89/2952217
http://www.youm7.com/story/2016/11/3/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%89/2952217
http://www.elwatannews.com/news/details/1560452
http://www.elwatannews.com/news/details/1560452
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 (الشروق) %21لـ 71رئيس شعبة المواد البترولية: أتوقع زيادة األسعار من «.. الشروق»بعد انفراد 

حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية، إن قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه أدى لفجوة كبرى في  قال الدكتور

أن مؤسسة الرئاسة هي المنوطة "، «عرفات»وأضاف  %21إلى  71أسعار المواد البترولية، متوقًعا زيادة أسعارها بنسبة تتراوح من 

 " .البتروليةباتخاذ قرار تغيير أسعار المواد 

 

 (المصري اليوم) نقيب الصيادلة: ارتفاع الدوالر سيحرر سعر الدواء

ئية، اقال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة ، إن أي ارتفاع ولو بدرجة بسيطة في ارتفاع الدوالر يؤثر بالسلب على الصناعة الدو

حيث إن الدواء في مصر تم تسعيره بطريقة جبرية، وارتفاع سعر الدوالر بهذا الشكل المبالغ فيه سيؤدي إما أن يتحول سوق 

 الدواء إلى سوق حرة، أو أن تتوقف صناعة األدوية وانهيارها.

 

 (المصري اليوم) جنيه للدوالر 04.31مليون دوالر بـ  011باع « المركزي«: »الوكالة الرسمية»

 مليون دوالر في عطاء استثنائي طرحه للبنوك، لتلبية احتياجات البنوك من الدوالر 011باع البنك المركزي المصري ، الخميس، 

وكان البنك المركزي، قد  «جنيه للدوالر 04.31البيع على سعر تم »وقالت مصادر مصرفية، في تصريحات لوكالة أنباء األوسط، إنه 

 .قرر، الخميس، تحرير أسعار الصرف

 

 (المصري اليوم) «المركزي»جنيهًا خالل أيام.. وأطالب السيسي بعزل محافظ  61خبير اقتصادي: الدوالر سيبلغ 

الدوالر سيرتفع بشكل جنوني بسبب الفجوة بين »قال رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدرسات االقتصادية، الخميس، إن 

اف وأض «ارتفاع الطلب وقلة المعروض، الفتا إلى أن محافظ البنك المركزي خلق سوقًا سوداء وآخر مواٍز للمنافذ الرسمية للصرف

 «.جنيهًا خالل أيام 61لم يتدارك أخطائه مشددا على أن سعر الدوالر سيصل لـ محافظ البنك المركزي »أن « عبده»

 

 (اليوم السابع) نجيب ساويرس: وفرو الدوالرات للمستوردين حتى ولو على حساب االحتياطى

وصف المهندس نجيب ساويرس، رجل األعمال، قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى، بأنه قرار جيد جدا، مؤكدا أنه سيقضى 

لقادمة، يجب وأوضح أن المعركة القادمة محتاجه شجاعه وتحدى، الفتا إلى أن المرحلة ا على ما يسمى بالسوق الموازية أو السوداء

 أن يتم حل مشكلة تحديد االستيراد.

 

 (اليوم السابع) "السياحة" تحذر الشركات من اإلعالن عن سداد قيمة برامج العمرة بالعملة األجنبية

حذرت غرفة شركات السياحة، أعضائها من اإلعالن عن برامج العمرة محدد بها سداد قيمة البرنامج بغير العملة الرسمية للبالد 

 وأكدت وزارة السياحة أن هم للمسائلة القانونية، مطالبة االلتزام والتقييد الكامل بأحكام القانون"الجنيه المصرى"، لعدم تعرض

 .الوزارة رصدت قيام بعض الشركات السياحية باإلعالن عن برامج العمرة بغير العملة الرسمية للبالد "الجنيه المصرى" 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04112016&id=deaa67f7-51a8-4e63-b001-1691383a0a31
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04112016&id=deaa67f7-51a8-4e63-b001-1691383a0a31
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1034986
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1034986
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1034667
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1034667
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1034911
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1034911
http://www.youm7.com/story/2016/11/3/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%88%D9%84%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%89/2952421
http://www.youm7.com/story/2016/11/3/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%88%D9%84%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%89/2952421
http://www.youm7.com/story/2016/11/4/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9/2951991
http://www.youm7.com/story/2016/11/4/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9/2951991


 

 

6102 نوفمبر 4  مرصد اإلعالم المصري       8   

 

 (اليوم السابع) على قرض صندوق النقدالبنك األوروبى يرحب بتحرير سعر الصرف: يدعم الموافقة 

ية سرحب البنك األوروبى لإلنشاء والتعمير بقرار مصر بتحرير سعر صرف عملتها اليوم الخميس، وقال إن هذا يعزز القدرة التناف

وقال البنك فى بيان له اليوم الخميس:  "يرحب البنك األوروبى لإلنشاء  لمصر وسيخفف الضغوط على احتياطى النقد األجنبى

 والتعمير بتحرير سعر الصرف، ويراه خطوة إيجابية فى االتجاه الصحيح."

 

 (رصد) بعد تحرير الجنيه.. البنوك تمتنع عن بيع الدوالر لعمالئها وتقبل بالشراء

بعد ساعات من إعالن البنك المركزي تحرير سعر الجنيه، اليوم الخميس، أفادت العديد من البنوك قبولها عملية شراء الدوالر من 

رض والطلب، بعدما وأعلن البنك المركزى اليوم عن ترك سعر الجنيه المصري لمعدالت الع عمالئها فقط، وعدم قبولها بيعه

 تردت األوضاع االقتصادية في البالد، وتم إطالق العنان للبنوك داخل مصر في تحديد سعر العملة األجنبية.

 

 (رصد) ارتفاع فى أسعار السلع بعد تعويم الجنيه %71شعبة المستوردين: 

المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن قرار تعويم الجنيه سيظهر تأثيره على بعض السلع خالل قال أحمد شيحة رئيس شعبة 

وأضاف شيحة فى تصريحات صحفية، أن معظم البنوك منذ تعويم  قريًبا %71الفترة القادمة، متوقعا ارتفاع أسعار السلع بنحو 

 .، على حد قولهلم يتقدم إليها مواطن واحد لتغير ما لديه من دوالرات الجنيه

 

 (رصد) مصر للطيران: ندرس قرار تعويم الجنيه وأسعار التذاكر سترتفع

أكد مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران، أّن الشركة لم تتخذ حتى اآلن أية قرارات بشأن زيادة أو خفض أسعار تذاكر الطيران لحين 

ية التعامل مع تعويم سعر الجنيه أمام الدوالر وقال في تصريحات صحفية، إنه تجرى حالًيا دراسات اقتصادية انتهاء دراسات آل

 لقرار تحرير سعر صرف الجنيه ومدى تأثيره على أسعار تذاكر السفر، ودراسة آليات السوق حالًيا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2016/11/3/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%89-%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%B6/2952064
http://www.youm7.com/story/2016/11/3/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%89-%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%B6/2952064
http://rassd.com/195783.htm
http://rassd.com/195783.htm
http://rassd.com/195793.htm
http://rassd.com/195793.htm
http://rassd.com/195780.htm
http://rassd.com/195780.htm
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 الرابع المحور

  المجتمعيتطورات المشهد 

 الحراك المجتمعي-0

 (بوابة االخبار) أصحاب السيارات يرفضون تطبيق تسعيرة الوقود الجديدة في السويس

واألجرة وبين مديرو محطات الوقود والعاملين فيها، بسبب رفض األغلبية  وقعت مناوشات ومشادات بين قائدى السيارات المالكى

بينما أكد أصحاب المحطات لقائدى السيارات، انهم ملتزمون باألسعار الجديدة التي أقرتها وزارة  تطبيق التسعيرة الجديدة للوقود

 د وهو ما قوبل بعدم الرضا من المواطنين.البترول، سواء كانت الكميات الموجودة حصلوا عليها بالسعر القديم او الجدي

 

 قضايا المجتمع-6

 

 النقل والمواصالت

 (اليوم السابع) أكتوبر بسبب إصالح الفواصل المعدنية 2"المرور" تبدأ اإلغالق الجزئى لكوبرى 

بدأت اإلدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء عالء الدجوى مدير المرور، فى أعمال تطوير أعلى كوبرى أكتوبر، مما يستلزم 

 أيام، وسط انتشار الخدمات المرورية لمالحظة حركة المركبات. 3ق جزئى للطريق أمام حركة السيارات لمدة إغال

 

 قباطاأل

 (اليوم االقباط) "المبادرة المصرية": قانون الكنائس يجعل حق تنظيم البناء في يد األمن

أن  «مغلق لدواٍع أمنية، والتوترات الطائفية بسبب بناء وترميم الكنائس»أكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في دراستها 

قانون بناء الكنائس الجديد الذي أقره البرلمان، يميز بين المواطنين من حيث الحق في ممارسة شعائرهم الدينية، عن طريق 

 .التعقيد إلقرار بناء كنائس جديدة، وإسناد مهمة تنظيم بناء دور العبادة عملًيا لألجهزة األمنية وضع شروط غاية في 

 

 أخرى

 (جريدة االهرام)أسرة تلفت ممتلكاتها فى رأس غارب  0641

التي أضيرت من جراء السيول التي ضربت مدينة رأس غارب بمحافظة البحر األحمر وتسببت في خسائر  أعلنت لجان حصراألسر

 .أسرة تعرضت لتلف محتويات منازلها من األثات واألجهزة الكهربائية والسيارات 0641فادحة وجود 

 

 (الوطن) مسؤول بشركة مياه أسيوط: سنواجه "عكارة" النيل بـ"الشبة" و"الكلور"

قال المهندس محمد صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، إن الشركة ستواجه موجة العكارة بـ"الشبة" 

المرشحة في المحافظة، و"الكلور"، وفي حال زادت العكارة عن النسب التي يمكن مواجهتها، سيتم إغالق مآخذ المياه للمحطات 

  وتشغيل اآلبار االرتوازية.

http://akhbarelyom.com/news/583968
http://akhbarelyom.com/news/583968
http://www.youm7.com/story/2016/11/4/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%89-%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%89-6-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84/2952418
http://www.youm7.com/story/2016/11/4/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%89-%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%89-6-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84/2952418
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=171892
http://www.ahram.org.eg/News/192074/29/559383/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%B3.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192074/29/559383/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%B3.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/1558928
http://www.elwatannews.com/news/details/1558928
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األخبار األمنية: 

 (بوابة األهرام) قيادات الشرطة تزور الضباط والجنود المصابين بالمجمع الطبي بالمعادي

زار وفد من قيادات وزارة الداخلية برئاسة اللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية لقطاع اإلعالم والعالقات عددً امن الضباط 

وضباط الصف والجنود المصابين من قوات إنفاذ القانون الذين ُأصيبوا خالل المواجهات مع العناصر اإلجرامية بمناطق مكافحة 

 بالمعادي.يخضعون حالًيا لتلقي العالج بالمجمع الطبي للقوات المسلحة النشاط اإلرهابي بسيناء، و

 

 (بوابة األهرام) وزير الداخلية يقرر إنشاء سجن عتاقة المركزى بمديرية أمن السويس

 عبد الغفار، وزير الداخلية، إنشاء سجن عتاقة المركزى بمديرية أمن السويس، وفًقا لما نشرته الجريدة الرسمية. مجديقرر اللواء 

 

 (بوابة األهرام) من نزالء السجون بمناسبة االحتفال بذكرى السادس من أكتوبر 613اإلفراج عن 

 اإلفراجقطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزالء السجون على مستوى الجمهورية وانتهت أعمال اللجان إلى  واصل

 بمناسبة االحتفال بذكرى إنتصارات السادس من أكتوبر.وذلك  نزياًل إفراجًا شرطيًا 74و بالعفو 017 عن

 

 (أصوات مصرية) النار بجسر السويسضباط في تبادل إلطالق  4الداخلية: مقتل مسّلح وإصابة 

ضباط شرطة في تبادل إلطالق النار أثناء مداهمة قوات األمن إلحدى "البؤر  4قالت وزارة الداخلية، إن مسلحا قتل وأصيب 

 اإلرهابية" في منطقة جسر السويس بالقاهرة.

 

 (اليوم السابع) 00/00لـ إلغاء جميع اإلجازات والراحات ألمن جامعة القاهرة استعدادا 

ارى بالجامعة قررت إلغاء جميع اإلجازات والراحات ألفراد األمن اإلدارى كشف مصدر مسئول بجامعة القاهرة، أن إدارة األمن اإلد

دعوات من شأنها زعزعة األمن بالحرم الجامعى أو أى  أليخاصة فرقة االنتشار بالجامعة، خالل الفترة المقبلة؛ وذلك للتصدى 

 .00/00كليات تابعة للجامعة فى ظل دعوات التظاهر ليوم 

 

 (بوابة األخبار) محكمة الخانكة داخل عيادة خاصةضبط المتهم الهارب من 

تمكنت مباحث القليوبية من ضبط المتهم الذي استطاع مغافلة الحرس وهرب من داخل محكمة الخانكة أثناء عرضه على النيابة 

 العامة للنظر في أمر تجديد حبسه في قضية مخدرات.

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1274904.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1274904.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1275053.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1275053.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1274936.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1274936.aspx
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69535
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69535
http://www.youm7.com/story/2016/11/4/%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%8011-11/2952199
http://www.youm7.com/story/2016/11/4/%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%8011-11/2952199
http://akhbarelyom.com/news/583674
http://akhbarelyom.com/news/583674
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 -محاكم ونيابات: 

 (بوابة األهرام) السجن ثالث سنوات لمتهم فى قضية أحداث عنف العجوزة

 أصدرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، حكمها بمعاقبة المتهم عادل عبد اهلل، فى أحداث العنف التى

 المضبوطات.وقعت بمنطقة العجوزة، بالسجن ثالث سنوات مع مصادرة 

 

 (ألهرامبوابة ا) النيابة اإلدارية تحيل عدًدا من المسئولين ببنك التنمية واالئتمان الزراعي للمحاكمة التأديبية

اإلدارية، عددا من المسئولين ببنك القرية، بنجع حمادي التابع لبنك التنمية واالئتمان الزراعي بقنا، أحال رئيس هيئة النيابة 

للمحاكمة التأديبية. وذلك بعد أن ثبت عليهم خروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي، وذلك بسلوكهم مسلكاً ال يتفق مع االحترام 

 كام المالية، بأن تم صرف قروض لبعض العمالء بضمان مرتبات محولة للبنك.والواجب للوظيفية العامة، وخالفوا القواعد واألح

 

 (اليوم السابع) ماليين جنيه 3موظفين بتهمة تسهيل االستيالء على  4األموال العامة تضبط 

موظفين بقسم اإليرادات بالوحدة  4تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم األموال العامة بمديرية أمن سوهاج من إلقاء القبض على 

وتسهيل االستيالء على المال العام بعدم  العمديز المراغة، باإلضرار المحلية لقرية الغريزات التابعة لمجلس مدينة مرك

 .ادات الخاصة بالمتحصالت اليوميةاستخدامهم دفاتر التحصيل ودفاتر اإلزاالت بقسم اإلير

 

 (اليوم السابع) حبس أمين شرطة حصل على رشوة لتهريب مسجون من داخل نيابة الخانكة

أيام على ذمة التحقيق التهامه بالحصول على رشوة مالية مقابل تهريب  4أمر وكيل أول نيابة الخانكة، بحبس أمين شرطة 

خدرات، كما أمرت مسجون من داخل محكمة الخانكة أثناء عرضه على النيابة العامة، للنظر فى أمر تجديد حبسه فى قضية م

 أمناء آخرين وضابطى شرطة بضمان وظيفتهم. 2النيابة بإخالء سبيل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1274980.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1274980.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1274930.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/11/4/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%A8%D8%B7-8-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-3/2952594
http://www.youm7.com/story/2016/11/4/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%A8%D8%B7-8-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-3/2952594
http://www.youm7.com/story/2016/11/4/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84/2952564
http://www.youm7.com/story/2016/11/4/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84/2952564
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 السادسالمحور 

 المصري العسكريتطورات المشهد 

 

 (أصوات مصرية) 6102: مصر تتسّلم مروحيات روسية حديثة الصنع في سبوتنيك الروسية

" والتي تعاقدت مصر على 76-قالت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية إن روسيا ستبدأ مطلع العام المقبل في تصنيع مروحيات "كا

 .العام وأضافت الوكالة أن المروحيات ستكون جاهزة للتسليم في ذات.شرائها من موسكو

 

http://www.aswatmasriya.com/news/details/69527
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69527

