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 األولالمحور 

 المصرية الخارجيةتطورات السياسة 
 

 )بوابة األخبار( سامح شكري يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي االثنين

نوفمبر، جيرار الرشيه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي والذى يقوم حاليا بزيارة  7يستقبل وزير الخارجية سامح شكري، اإلثنين 

المصرية الفرنسية  العالقات-الذي يعقد بمقر وزارة الخارجية  اللقاء،ومن المنتظر أن يبحث الجانبان ـ خالل  إلى القاهرة.

 .نسبة للقضايا اإلقليمية والدوليةباإلضافة إلى التنسيق بين القاهرة وباريس بال شتى،الت المتميزة وسبل تعزيزها فى المجا

 

 )بوابة األهرام( وزير الخارجية يشارك فى تشييع جنازة الدبلوماسي الشاب أحمد دكروري

شارك وزير الخارجية سامح شكري وقيادات الوزارة في مراسم تشييع جنازة الدبلوماسي الشاب أحمد دكروري، الذي وافته المنية 

 الماضي. سبوعألولقي مصرعه في حادث سير بأنجوال ا

 

 )بوابة األهرام( الخارجية تدين التفجيرين االنتحاريين في مدينتي تكريت وسامراء بالعراق

وم، األحد، في مدينتي تكريت وسامراء ياريين اإلرهابيين اللذين وقعا أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات، الهجومين االنتح

آخرين، معربة عن تعازي مصر حكومة وشعبا للحكومة شخصا، وإصابة ما يزيد عن ثالثين  60بالعراق، وأسفرا عن وفاة نحو 

 العراقية، وألسر الضحايا.

 

 )بوابة األهرام( السفير المصرى في سراييفو يلتقيوزير الخارجية البوسني 

اول يوم السبت، حيث تنسفير مصر لدي البوسنة والهرسك  العطوياستقبل وزير الخارجية البوسني إيجور سرناداك السفير ياسر 

اللقاء استعراض سبل تعزيز وتطوير العالقات الثنائية بين البلدين وكيفية االرتقاء بها إلى آفاق أفضل في مجاالت التعاون 

 والسياحى. واالقتصادى والتجارىالسياسى 

 

 )بوابة األهرام( راليونمساعد وزير الخارجية يلتقي رئيس ووزير خارجية سي

صرح السفير ماهر المهدي سفير مصر في سيراليون بأن الزيارة تعد تأكيدا على توجه الدبلوماسية المصرية نحو تعزيز العالقات 

الزخم الذي تشهده حاليا العالقات المصرية السيراليونية خاصة الثنائية مع جميع دول القارة، مضيًفا أنها تأتي كذلك في إطار 

ما شهدته الفترة الماضية من زيارة العديد من الوفود السيراليونية رفيعة المستوى إلى القاهرة على رأسها زيارة الرئيس 

 .6002السيراليوني للقاهرة في نهاية يونيو 

 

 )بوابة األهرام( لألمم المتحدةمصر تفوز بعضوية لجنة القانون الدولي التابعة 

، بالجمعية العامة لألمم المتحدة في الماضي يوم الجمعةلي خالل االنتخابات التي أجريت فازت مصر بعضوية لجنة القانون الدو

 نيويورك.

http://akhbarelyom.com/news/585367
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 )بوابة األخبار( دينة صاللةالسفارة المصرية في مسقط توفد بعثة قنصلية لم

قال السفير صبري مجدي صبري سفير مصر في سلطنة عمان، إن السفارة قامت بإيفاد بعثة قنصلية لمدينة صاللة بمحافظة 

الماضي، برئاسة سكرتير ثان أحمد عبد اآلخر، وذلك أكتوبر  62و 62كم من العاصمة مسقط يومي  0000ظفار، والتي تبعد حوالي 

 .ينحرصا منها على التواصل مع أبناء الجالية المصرية في صاللة، وسعيا منها لتقديم خدماتها القنصلية الخاصة بالمواطن

 

 )بوابة األهرام( وصول مستشار الرئيس الفلسطيني إلى القاهرة لبحث آخر التطورات

يوم السبت الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية والعالقات اإلسالمية وصل إلى القاهرة مساء 

 قادًما من رام اهلل عن طريق األردن، في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يبحث خاللها آخر التطورات.

 

 )بوابة األهرام(المرشح السعودي لمنصب أمين منظمة التعاون اإلسالمى يعرب عن تقديره للسيسى 

 نأعرب الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، مرشح المملكة العربية السعودية لمنصب األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي ع

 وشعب مصر، مؤكًدا تطلعه إلى تعزيز التعاون بين األمانة العامة للمنظمة ومصر. للسيسيتقديره العظيم 

 

 )بوابة األهرام(يصل الي القاهرة  رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي

رئيس مجلس النواب  سيلتقيجيرار الرشيه، إلجراء مباحثات مع السيسي، كما  إلى القاهرة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى وصل

د. على عبد العال وفضيلة االمام األكبرشيخ الجامع األزهر د. أحمد الطيب والبابا تواضروس الثانى بابا اإلسكندرية وبطريرك 

 ووزير الخارجية المصري. ك أفراد الجالية الفرنسية فى مصرالكرازة المرقسية وعددا من الوزراء، وكذل

 

 )بوابة األخبار( بالقرارات االقتصادية المصرية األخيرة وزير الخارجية األمريكي يشيد

نوفمبر، بالقرارات االقتصادية التي اتخذتها مصر بتحرير سعر صرف الجنيه وفقا آلليات العرض  5الواليات المتحدة، السبت  شادتا

، هذا اإلجراء ”كونا“ووصف وزير الخارجية األمريكي جون كيري في بيان، نقلته وكالة األنباء الكويتية  .والطلب وخفض دعم الوقود

 ر "مشجع" أن يتخذ المسؤولون في مصر "قرارات صعبة" لتحريك اقتصاد البالد نحو الرخاء.الصعب"، مضيفا أنه أم“بـ 

 

 )بوابة األخبار( نائب عراقي: نرغب بتوطيد العالقات االستراتيجية مع مصر لترقى إلى طموح الشعبين

القانون" العراقي موفق الربيعي عن سروره بزيارة "جناح مصر" في معرض بغداد الدولي، وقال أعرب النائب عن ائتالف "دولة 

"إن الجناح المصري يحوي منتجات وسلع متنوعة يقبل عليها العراقيون، ونرغب في توطيد العالقات االستراتيجية مع مصر من 

 أجل إحداث تطور اقتصادي وتوازن إقليمي عربي".

 

 )مصرالعربية( رجية بالبرلمان البريطاني: "تقرير اإلخوان" مضلللجنة الشؤون الخا

المضلل" حول اإلخوان  التقرير“بـ دولة األوروبية، جراء ما وصفوه وجهت لجنة برلمانية بريطانية انتقادات حادة لوزارة خارجية ال

 المسلمين" في مصر، بحسب صحيفة التليجراف البريطانية.

http://akhbarelyom.com/news/585219
http://akhbarelyom.com/news/585219
http://gate.ahram.org.eg/News/1275823.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1275823.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1275838.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1275838.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1275906.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1275906.aspx
http://akhbarelyom.com/news/584826
http://akhbarelyom.com/news/584826
http://akhbarelyom.com/news/585426
http://akhbarelyom.com/news/585426
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%A9/1303516-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A---%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86--%D9%85%D8%B6%D9%84%D9%84
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%A9/1303516-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A---%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86--%D9%85%D8%B6%D9%84%D9%84
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 )مصرالعربية( بروفيسور أمريكي: السيسي اتفق مع "الشيطان" وسيلقى مصير سوهارتو

 06واالقتصادي األمريكي الشهير ستيف هانك إن الرئيس المصري أبرم اتفاًقا مع "الشيطان"، عبر طلب قرض قال البروفيسور 

نفس مصير الرئيس اإلندونيسي األسبق سوهارتو. الذي تقدم الدولي، متوقعا أن يلقى السيسي  مليار دوالر من صندوق النقد

 باستقالته على خلفية إجراءات تقشفية.

 

Wallaة()مصرالعربي . السيسي يقامر بمنصبه..: باتفاق صندوق النقد 

إن االتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي تخطط مصر للحصول ” wallaقال "آفي يسسخروف" محلل الشئون العربية بموقع "

 مليار دوالر يمكن أن يكلف السيسي منصبه. 06بموجبة على قرض بقيمة 

 

 )مصر العربية( من هزة إلى أخرى السيسي.دبلوماسية إسرائيلية: مصر 

" روث وسيرمان الندا" دبلوماسية إسرائيلية األوضاع في مصر في ظل حكم السيسي لكن بمسحة كئيبة غلب عليها األزمات تناولت 

مصري بدء من انعدام األمان واألزمة االقتصادية، واالنقسام المجتمعي، واالعتقاالت التي قالت إن النظام التي يعج بها الشارع ال

 أخرى.عنوان "مصر من ثورة إلى ب"الندا" بصحيفة "يديعوت أحرونوت"مقال ."ينفذها حتى أصبحت السجون المصرية "كاملة العدد

 

 )مصرالعربية( إلسقاط النظاممستشرق إسرائيلي: الجوع قد يدفع المصريين 

هراره" المستشرق اإلسرائيلي ما يحدث في مصر بالقول إن المجتمع واالقتصاد باتا على حافة الهاوية في ظل إصرار  وصف "أفرايم

 وتوقع نظام السيسي على اتباع سياسة الرئيس المخلوع حسني مبارك، واعتماده على طبقة األثرياء وتجاهله قطاع الشباب.

مجتمع واقتصاد على حافة الهاوية"، أال يجدي استخدام الشرطة  مصر:" بعنوان ""هراره" في مقال نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم

 والجيش القوة للتصدي الحتجاجات محتملة في مصر، مضيفا "عندما يتضورون جوعا، يكونون أكثر جرأة لمحاولة إسقاط النظام".

 

 )اليوم السابع( السفارة الكندية تؤكد دعمها إلجراءات اإلصالح االقتصادى فى مصر

وأكدت السفارة، على حسابها  .رحبت السفارة الكندية فى القاهرة، بخطوات اإلصالح االقتصادى التى تتخذها الحكومة المصرية

 بموقع التواصل االجتماعى فيس بوك، األحد، أدعمها لمصر فى جهودها نحو تحقيق الرخاء طويل األمد لجميع المصريين.

 

 )المصري اليوم( سفير طاجيكستان بالقاهرة يبحث مع فايزة أبوالنجا سبل تعزيز التعاون الثنائي

صرح سفير طاجيكستان بالقاهرة، خسرو ناظري، بأنه بحث مع السفيرة فايزة أبوالنجا، مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون األمن 

 القومي، في مكتبها بقصر االتحادية، سبل تعزيز التعاون الثنائي

 

 

 

 

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%A9/1303571-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A--%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B9--%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86--%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%82%D9%89-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88
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%A9/1303571-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A--%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B9--%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86--%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%82%D9%89-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88
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%A9/1303135-Walla--%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%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%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8%D9%87
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%A9/1303319-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A--%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89
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%A9/1303319-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A--%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89
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%A9/1303018-%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%AC%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
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%A9/1303018-%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%AC%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
http://www.youm7.com/story/2016/11/6/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1/2955970
http://www.youm7.com/story/2016/11/6/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1/2955970
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1036415
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1036415
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -الرئاسة المصرية: 

 (بوابة األهرام)المركزي س الوزراء ومحافظ البنك السيسي يجتمع برئي

عقد السيسي، اجتماًعا ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، باإلضافة إلى وزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، 

والمالية، والتموين، ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة اإلدارية.وصرح الُمتحدث الرسمي بِاسم رئاسة الجمهورية، بأن 

 تقوم بها الجهات الرقابية على صعيد مكافحة الفساد بالجهاز اإلداري للدولة والمحليات.االجتماع تناول الجهود التي 

 

 (بوابة األخبار) السيسي يهنئ رئيس توجو بنجاح تنظيم القمة اإلفريقية لألمن والسالمة البحرية

جناسمبي رئيس جمهورية توجو، حيث وجه له التهنئة بمناسبة نجاح توجو في تنظيم القمة أجرى السيسي، اتصاال هاتفًيا بفور 

اإلفريقية االستثنائية لألمن والسالمة البحرية، مؤكًدا ما تمثله القمة من خطوة مهمة على طريق تدعيم مسيرة العمل اإلفريقي 

 المشترك.

 

 (الوطن) السيسي يجري اتصاال برئيس قبرص

تعزيز  علىأجرى السيسي اتصااًل هاتفيًا بالرئيس القبرصي نيكوس انستاسياديس، حيث أكد على أهمية مواصلة العمل 

المستوي  علىتم االتفاق عليها سواء  العالقات االقتصادية واالستثمارية بين البلدين، ومتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة التي

 الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثالثي مع اليونان التي عقدت قمتها األخيرة في القاهرة الشهر الماضي.

 

 (الوطن) الرئاسة: تفعيل خدمة اإلبالغ عن شكاوى المحبوسين على موقع مؤتمر الشباب

خدمتين  واستحداث www.egyouth.comوهو  الشباب مؤتمرتم تفعيل الموقع الرسمي ل، إنه للرئاسةقال المكتب اإلعالمي 

 ابومقترحات الشبلقة بتلقي أفكار ملحقتين به األولى هي خدمة اإلبالغ عن شكاوى المحبوسين والتماسات العفو والثانية متع

 حول كافة الموضوعات.

 

 -الحكومة المصرية: 

 (أصوات مصرية) رئيس الوزراء يبحث مع مجلس المحافظين تكثيف الرقابة على األسواق

لمجلس المحافظين لمناقشة موقف توافر السلع التموينية الرئيسية، وتكثيف ترأس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اجتماعا 

 الرقابة على األسواق وضبط األسعار ومنع الممارسات االحتكارية.

 

 (اليوم السابع) ولم يتجه لطهران أدبك.البترول: طارق المال غادر إلى أبوظبى لحضور مؤتمر 

وأشار إلى  .نفى حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، توجه المهندس طارق المال إلى إيران

 6002ديبك" أن المهندس طارق توجه إلى أبوظبى لحضور المؤتمر الدولى" أ

http://gate.ahram.org.eg/News/1276184.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1276184.aspx
http://akhbarelyom.com/news/585420
http://akhbarelyom.com/news/585420
http://www.elwatannews.com/news/details/1565060
http://www.elwatannews.com/news/details/1565060
http://www.elwatannews.com/news/details/1567835
http://www.elwatannews.com/news/details/1567835
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69622
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69622
http://www.youm7.com/story/2016/11/7/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%89-%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%83/2956715
http://www.youm7.com/story/2016/11/7/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%89-%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%83/2956715
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 )المصري اليوم( لبحث توليه الحكومة« الدين محيي»مصادر: أجهزة رقابية التقت 

الدين، وزير االستثمار األسبق،  محيي، إن هناك مفاوضات تجرى حاليًا مع الدكتور محمود الت مصادر مسؤولة رفيعة المستوىق

 إسماعيل.النائب األول لرئيس البنك الدولى، لتولى مهمة رئاسة الحكومة خلفًا لرئيس الوزراء الحالى المهندس شريف 

 

 )اليوم السابع( وزارات 00بـ : تعديل وزارى بكريمصطفى 

موسع فى  ، عضو مجلس النواب واللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، إن هناك اتجاه لتعديل وزارىبكريقال مصطفى 

وزارات، سيتم اإلعالن عنها خالل الساعات المقبلة، وأن كل وزير مقصر  00حكومة المهندس شريف إسماعيل، وسيشمل قرابة 

 فى دوره خالل الفترة الماضية، سيكون ضمن التعديل الوزارى القادم.

 

 -البرلمان المصري: 

 (بوابة األهرام) الجنيه ورفع أسعار الوقودنائًبا يوقعون على طلب عقد جلسة طارئة لمناقشة تعويم  26

عبدالعال لعقد جلسة طارئة لمناقشة القررات األخيرة بتعويم  علىنائبا بمجلس النواب على طلب إلى رئيس البرلمان  26وقع 

 سعر الصرف ورفع أسعار الوقود.

 

 (بوابة األهرام) البرلمان بعد رفع سعر البنزين: على الحكومة أال تكرر تلك القرارات منفردةتوصيات 

 نلمناقشة أسباب قرارات الحكومة األخيرة بشأ بعدد من التوصيات خالل اجتماعها أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب،

رفع سعر الوقود.وتضمنت التوصيات، التى أوصت بها اللجنة فى نهاية االجتماع أال تكرر الحكومة إصدار مثل تلك القرارات منفردة 

 فى العام المقبل، دون مشاركة البرلمان، الفتة إلى أن مصلحة الشارع فى مشاركة البرلمان لمثل تلك القرارات.

 

 -األحزاب واالئتالفات: 

 

 (بوابة األهرام) "الكرامة" والتيار الشعبي" يطالبان الحكومة بالتراجع عن القرارات االقتصادية األخيرةحزبا 

اء نها لن تسهم في القض)تحت التأسيس( أن القرارات االقتصادية األخيرة قد جانبها الصواب، وأ والتيار الشعبياعتبر حزبا الكرامة 

انه من المتوقع أن تعود السوق السوداء لتزدهر مرة أخري في ظل النمط والسوق السوداء ولن تخفض عجز الموازنة. على

 اإلكتفاء الذاتي. والتنمية لتحقيقاالستيراد بدياًل عن اإلنتاج  علىاالقتصادي السائد الذي يعتمد باألساس 

 

 (بوابة األهرام) والخولي نواًبا لالئتالف وعيسىوالجمال  ".لـ "دعم مصرطاهر أبو زيد أميًنا عاًما 

رئيس لجنة  عيسى، والنائب حسين لواء سعد الجمالأصدر المهندس، محمد السويدي، رئيس ائتالف دعم مصر، قراًرا بتعيين ال

 ًرا بتعيين النائب طاهر أبو زيد،كما أصدر قرا، نواًبا لرئيس االئتالف.والنائب سمير الخوليالخطة والموازنة، والنائب عمرو غالب 

 أميًنا عاًما لالئتالف، وتعيين النائب محمد علي يوسف األمين العام المساعد لالئتالف.

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1035776
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1035776
http://www.youm7.com/story/2016/11/6/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D9%8010-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%884-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB/2954220
http://www.youm7.com/story/2016/11/6/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D9%8010-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%884-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB/2954220
http://gate.ahram.org.eg/News/1276187.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1276187.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1276116.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1276116.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1276257.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1276257.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1276242.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1276242.aspx
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 -منظمات المجتمع المدني: 

 

 (الشروق) مسئولين سعوديين بالدوحة اإلخوان يلتقون

كشفت مصادر بجماعة اإلخوان عن لقاء جمع قياديين بارزين بالجماعة مع عدد من المسئولين السعوديين فى العاصمة 

وأوضحت المصادر أن اللقاء  .القطرية الدوحة، على هامش عزاء أمير قطر األسبق، الشيخ خليفة بن حمد آل ثانى األسبوع الماضى

توتر العالقات بين القاهرة والرياض على المستوى »جماعة، فى ضوء ما أسمته: ناقش تقريب وجهات النظر بين المملكة وال

 «.الرسمى

 -تصريحات: 

 

 (بوابة األهرام) تؤتي ثمارها حتىالعجاتي: قرارات زيادة أسعار المحروقات كان البد أن تحاط بسرية 

اتخاذ القرارات االقتصادية األخيرة،  علىالعجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة أجبرت  مجديأكد المستشار 

 حتىومنها خفض الدعم عن بعض المواد البترولية ولم تكن "رفاهية"، مشيًرا إلى أن تلك القرارات كان البد أن تحاط بسرية 

 لها.تؤتي ثمارها وال يتم استغال

 

 (بوابة األهرام) مساعد الوزير لإلعالم بالداخلية: المؤامرة على مصر لم تنته

قوات قال اللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية لقطاع العالقات العامة واإلعالم، إن الضربات األمنية األخيرة التي نجحت فيها 

األمن ضد عناصر جماعة اإلخوان وعناصر الفكر المتشدد، تؤكد أن المؤامرة ضد مصر لم تنته، وأن األمن المصري لن يكل في 

 محاربتهم والقضاء عليهم.

 

 -توك شو: 

 

 (الشروق) 6002في انتخابات « السيسي»عمرو أديب: أي شخص يمتلك بدائل اقتصادية يرشح نفسه أمام 

طالب عمرو أديب، أي شخص يمتلك بدائل اقتصادية للوضع الحالي لمصر، بترشيح نفسه في االنتخابات الرئاسية المقبلة في 

أنا شخصيا كعمرو في االنتخابات الجاية هشوف إنجازات الرئيس، لو كويسه هنتخبه، لو مش كويسه هنتخب »وقال .6002عام 

 «.واحد تاني، جهزوا حد دلوقتي يقف في االنتخابات قدام السيسي، ويقدم بدائل اقتصادية، ويكسب ويبقى شمعة منورة

 

 (الشروق) ن اإللكترونيةإبراهيم عيسى: الدولة تنفق ماليين الجنيهات على اللجا

ن  وأضاف .«المواطن المصري تعرض، خالل الثالثة أيام الماضية، لحالة تضليل غير مسبوقة»قال اإلعالمي إبراهيم عيسى، إن 

تنفق ماليين وربما مليارات الجنيهات على اللجان اإللكترونية؛ من أجل الكذب، والتضليل، وخلق رأي عام مصطنع، وغير الدولة »

 «.حقيقي، وال عالقة له بالشارع والواقع

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06112016&id=2202ad15-5c8c-43b9-b153-484cc5beffd6
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06112016&id=2202ad15-5c8c-43b9-b153-484cc5beffd6
http://gate.ahram.org.eg/News/1276127.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1276127.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1275751.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1275751.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06112016&id=d00bffe9-41da-4d7c-be75-79f0a7ee1380
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06112016&id=d00bffe9-41da-4d7c-be75-79f0a7ee1380
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07112016&id=83c7d526-1360-44fd-bde6-a9def5511eba
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07112016&id=83c7d526-1360-44fd-bde6-a9def5511eba
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 (الشروق) عام 000منذ « مرمية على األرصفة»إبراهيم عيسى: قرارات الحكومة 

كل ما اتخذته الحكومة الحالية من »، قائًلا: «تعويم الجنيه»بـ علق اإلعالمي إبراهيم عيسى، على قرار الحكومة والبنك المركزي 

سنة، وال جديد فيها على اإلطالق؛  000األرصفة منذ قرارات اقتصادية هي قرارات قديمة، ومحفوظة، وتقليدية، ومرمية على 

 «.ألنها طريقة تشبه طريقة نابليون في الشطرنج

 

 -سوشيال ميديا: 

 (ريةأصوات مص) البرادعي: إطالق سجناء الرأي والمختفين قسريا وإلغاء "التظاهر" حتى نصبح دولة

وأكد أن هذه .طالب محمد البرادعي باإلفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا والمختفين قسريا وإلغاء قانون التظاهر

 ."أردنا أن نكون دولة إذااإلجراءات "شرط أساسي 

 

 (مصر العربية) "جروب" مغلق للكتائب اإللكترونية يشعل فيس بوك

كشف الدكتور خالد رفعت األستاذ بجامعة قناة السويس، عن وجود "جروب مغلق" للكتائب اإللكترونية، موضًحا أن قائد هذا 

قام إبراهيم الجارحي بإنشاء جروب مغلق باسم "اتحاد مؤيدي الدولة" وجمع حيث في إبراهيم الجارحي.الفريق هو الكاتب الصح

 المصرية. ادمنز من مشاهير الفيس، وكان الهدف المعلن من ذلك هو خلق تجمع لمؤيدي الدولة 66فيه 

 

 (مصر العربية) نشطاء "تويتر" يسخرون من "الجارحي": عايز أبقى لجنة يا إبراهيم

اء الكاتب إبراهيم الجارحي تصدر هاشتاج "إبراهيم الجارحي يا لجنة" موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، في مصر، على خلفية إنش

 لجاًنا إلكترونية، تدعم السيسي.

 

 (مصر العربية) الجارحي يرد على اتهامات إدارته لجان إلكترونية: "أنا بشتغل لصالح البلد"

ونشر "الجارحي" كًدا إنه يعمل لصالح البلد.رد الكاتب إبراهيم الجارحي، على اتهامات إدارته للجان إلكترونية تدعم السيسي، مؤ

بياًنا على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، يرد فيه على االتهامات التي ُوجهت له، أمس، بتفعيل لجان إلكترونية لمؤيدي 

 النظام.

 

 (مصر العربية) حمدين صباحي: السلطة الفاشلة ورطتنا في األزمة االقتصادية

هاجم حمدين صباحي، سياسات الحكومة بعد صدور عدد من القرارت االقتصادية في الفترة األخيرة.وقال "تستطيع مصر الخروج 

 صادية االجتماعية التي ورطتنا فيها هذه السلطة الخانعة الفاشلة".من األزمة االقت
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 (بوابة االخبار) %05.5وزير المالية: زيادة عائد شهادات االستثمار في قناة السويس إلى 

الثالث المتبقية من فترة  لألعوام ٪0555 إلىأعلن عمرو الجارحي وزير المالية، عن رفع فائدة شهادات استثمار قناة السويس 

وقال الوزير، إن هذا القرار تم اتخاذه بالتشاور والتنسيق مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وطارق  الشهادات

 ي.عامر محافظ البنك المركزي المصر

 

  (بوابة االخبار) ألف دوالر مساعدة من أمريكا لمتضرري السيول في مصر 50

ألف دوالر للهالل األحمر المصري لمساعدة  50نوفمبر، عن تقديمها  2أعلنت سفارة الواليات المتحدة األمريكية في مصر، األحد 

يول في مصر مؤخرًا، وسيسمح تمويل المساعدات اإلنسانية الذي تم اإلعالن عنه اليوم للهالل األحمر بتوفير المتضررين من الس

 اإلمدادات الحيوية لألسر المحتاجة.

 

 (بوابة االخبار) مليارجنيه200مليار جنيه أعباء الدين من الموازنة البالغة  000خبير اقتصادي: 

أكد الخبير االقتصادي محمد متولي، أن ترشيد اإلنفاق الحكومي أمر حميد جدا من حيث المبدأ ولكن مشكلة قلة الدخل أهم من 

وتابع أن   .%05إلى  00نسب ال يزيد عن حجم التوفير الممكن الذي يتم في حالة ترشيد اإلنفاق يكون ب وأضاف أن مشكلة اإلنفاق

 .مليار جنيه تذهب لخدمة الدين 200مليار جنيه أي ثلث ميزانية مصر المقدرة بـ  000حوالي 

 

 (بوابة االخبار) جنيًها 20بـ  رالينفي شراء الدو فريقيإلالبنك العربي ا

من العمالء،  رالعن قيامه بعرض أعلى سعر لشراء الدو جتماعي،الالدولي، ما تداولته مواقع التواصل ا فريقيإلنفى البنك العربي ا

الدولي، عبر موقعه اإللكتروني أن السعر الذي يباع به  فريقيإلالبنك العربي ا وأوضح جنيه للشراء 07.50جنيًها للبيع و 02بقيمة 

 جنيه للبيع. 02.55جنيه للشراء، و 05.25بالبنك هو  رالالدو

 

 (بوابة االخبار) %60مصر يدرس إصدار وعاء ادخاري بعائد -بنك اإلمارات دبي الوطني

، أن مصرفها يدرس حاليا إصدار وعاء إدخاري جديد مصر-الوطنيكشفت سهر الدماطي نائب العضو المنتدب لبنك اإلمارات دبي 

شهرا، مثل التي أصدره البنوك الحكومية الثالث )األهلي ومصر والقاهرة( وأشارت إلى أن البنك ينتظر موافقة  02لمدة  %60بفائدة 

 البنك المركزي ومن ثم يتم طرح الشهادة.

 

 (اليوم السابع) ية لحين إشعار آخر"أرامكو" تبلغ مصر بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترول

 أن أرامكو السعودية أبلغت مصر بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية "لحين إشعار آخر" أعلن مسئول مصرى
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http://www.youm7.com/story/2016/11/7/%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1/2956693
http://www.youm7.com/story/2016/11/7/%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1/2956693
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 (بوابة االخبار) مليار جنيه بدعم مشتريات الصناديق والمؤسسات 62. 5البورصة تربح 

مستهل تعامالت األسبوع، وسط أحجام تداول  نوفمبر2األحد واصلت البورصة المصرية قفزاتها القوية لدى إغالق تعامالت 

قياسية مدعومة بعمليات شراء مكثفة من صناديق االستثمار والمؤسسات األجنبية كرد فعل إيجابي لقرار البنك المركزي بتحرير 

 .مليار جنيه 62ر5الشركات المقيدة بالبورصة نحو  وربح رأسمال السوقي ألسهم سعر الصرف

 

 (بوابة االخبار) 6007مطلع  %62توقعات بارتفاع نسبة التضخم إلى 

و السبب يكون هفي تصريحات خاصة لسبوتنيك "تحرير سعر الصرف لن كبير المحللين ببنك االستثمار اإلماراتي الدسوقي لت اق

أتوقع أن ترتفع األسعار مباشرة "ألن السلع المستوردة كانت تمول بالفعل عبر السوق السوداء وأضافت  المباشر في التضخم

 .% 62و  66التضخم بين  ستستمر في الزيادة ومع أول العام القادم ستتراوح نسبةو في المائة 60و 02بنسبة تتراوح بين 

 

 (بوابة االخبار) جنيه في البنوك 02.50قرًشا ويسجل  50سعر الدوالر يقفز 

ك بعد ، وذل6002نوفمبر  2واصل سعر الدوالر األمريكي، ارتفاعه أمام الجنيه المصري، للمرة الثالثة خالل تعامالت اليوم األحد 

جنيه  02.50جنيه للشراء، و  05.20وارتفع سعر بيع الدوالر ليسجل  قرار البنك المركزي المصري، بتحرير أسعار صرف العمالت

 للبيع، وفًقا ألحدث بيانات البنك األهلي المصري.

 

 (بوابة االخبار) مليار جنيه نيابة عن المالية 00.6البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 

مليار جنيه، نيابة عن  00.7، أذون خزانة بقيمة 6002نوفمبر  2يطرح البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، اليوم األحد 

 يوًما 670مليار جنيه ألجل  5.5ا، وأذون بقيمة يوًم 20مليار جنيه ألجل  5.7وزارة المالية، وتبلغ قيمة الطرح األول ألذون خزانة 

 مليار جنيه. 002.2ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري 

 

 (اليوم السابع) أيام 00اليوم السابع": الموافقة على قرض صندوق النقد خالل “لـ وزير المالية 

مليار دوالر، سوف تتم من قبل  06قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن الموافقة على قرض صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة 

أيام من اآلن، مؤكًدا أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق معدالت نمو جيدة  00لس التنفيذى للمؤسسة الدولية خالل المج

 خالل السنوات القامة.

 

 (اليوم السابع) مليون دوالر قادمة من سويسرا لدعم اإلقتصاد 20مطار القاهرة يستقبل 

عدة مشروعات  بغرض لدعمعبر اإلمارات،  سويسرا،مليون دوالر قادمة من  20استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم األحد، 

القاهرة  إلىبمطار القاهرة، أن األموال وصلت  مصادر أمنيةوقالت  استثمارية ينفذها عدد من المستثمرين ورجال األعمال بمصر

  طرد. 65والقادمة من دبي داخل  260متن الطائرة اإلمارتية رقم  على
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http://www.youm7.com/story/2016/11/6/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-40-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85/2956358
http://www.youm7.com/story/2016/11/6/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-40-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85/2956358
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 (الوطن) "الغرف التجارية": أسعار السلع االستهالكية والسيارات ستنخفض خالل شهرين

التجارية، المواطنين بالصبر قليال وعدم اإلقبال على الشراء بشكل كبير، وخصوصا في طالب عالء عز، أمين عام اتحاد الغرف 

ووعد "عز" بانخفاض األسعار الفترة المقبلة،  السلع االستهالكية أو السيارات، واعدا بانخفاض أسعارها خالل شهرين من اآلن

 .التعويم الحالي، وأطمئن الناس لهذا األمرقائال: "سعر السلع المتعاقدة عليها مؤخرا سينخفض ألننا سندفع بسعر 

 

 (الشروق) «نحن باتجاه كارثة إذا استمرت أسعار الدواء بشكلها الحالي»رئيس شعبة األدوية: 

ي عوف، رئيس شعبة األدوية باتحاد الغرف التجارية، تعامل الحكومة مع أزمة الدواء الحالية، قائال: "نحن باتجاه انتقد الدكتور عل

أن هناك  ""عوف"  وأضاف ."كارثة إذا استمرت أسعار األدوية بشكلها الحالي دون تحريك، خاصة بعد تحرير سعر صرف الجنيه

 فقط.جنيهات  2بعد  جنيًها 02ووصول سعر الدوالر إلى شركات أكدت له توقفها عن استيراد األدوية نتيجة تعويم الجنيه، 

 

 (مصر العربيه) اقتصاديون:"المركزي" أبلغنا أنه سيوقف العطاءات الدورية للدوالر كل ثالثاء

يواصل العطاءات الدورية  قال اقتصاديون إن البنك المركزي أبلغهم الخميس الماضي في اجتماع عقب تحرير سعر العملة أنه لن

وقال أربعة اقتصاديون ممن حضروا االجتماع لرويترز إن المركزي أبلغهم أنه  للدوالر كل ثالثاء، بحسب وكالة رويترز لألنباء

 سيعتمد على طرح عطاءات استثنائية في أي وقت إذا اقتضت الحاجة لذلك.

 

 (أصوات مصرية) %02و %02التجاري الدولي يطرح شهادتي ادخار جديدتين بفائدة 

نقاط مئوية يوم  0وذلك بعدما رفع البنك المركزي سعر الفائدة  %02و 02 جديدتين بفائدةطرح البنك التجاري الدولي شهاداتين 

يوم الخميس الماضي عن طرح شهادات إيداع واحدة بفائدة  وكان بنكا األهلي المصري ومصر الحكوميين أعلنا الخميس الماضي

 أشهر. 0شهرًا، تصرف كل  02ألجل  %60سنوات، تصرف كل شهر، وأخرى بفائدة  0ألجل  02%

 

 (مصريةأصوات ) وزير البترول المصري يقوم بزيارة نادرة إلى إيران

توجه وزير البترول المصري طارق المال إلى إيران يوم األحد في محاولة إلبرام اتفاقيات نفطية جديدة بعد تعليق السعودية 

وقال مصدر رافق الوزير إلى المطار إن  اتفاقاتها النفطية مع القاهرة الشهر الماضي، وفقا لمصادر مقربة من وفده بمطار القاهرة

 يرانيين كبار لبحث إمكانية تأمين إمدادات نفطية من طهران.المال سيلتقي بمسؤولين إ

 

"CIB (رصد) ألف جنيه 22" يرفع الحد األقصى لبطاقاته االئتمانية بالخارج إلى 

ألف  0.75ألف جنيه للمشتريات، و  22" زيادة الحد األقصى لبطاقاته فى الخارج لتصل إلى ما يعادل CIBقرر البنك التجاري الدولي "

آالف جنيه للمشتريات الخاصة  2جنيه سحب نقدي، و 750جنيه للسحب النقدي لبطاقات كبار العمالء االئتمانية، وما يعادل 

 بالبطاقات االئتمانية لصغار العمالء.

 (رصد) من بطاقات التموين كمرحلة أولى مليون مواطن 0.5حذف 

 .دون سبب واضح المدرجين على بطاقاتهم التموينيةأمام مكتب الشرابية مستنكرين خفض عدد األفراد  المواطنين مئاتتجمع 

http://www.elwatannews.com/news/details/1568693
http://www.elwatannews.com/news/details/1568693
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07112016&id=b6cc3ddc-4a08-4385-853e-44bbcfe4d9ee
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07112016&id=b6cc3ddc-4a08-4385-853e-44bbcfe4d9ee
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1303619-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%84%D8%BA%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%86%D9%87-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D9%84-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1303619-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%84%D8%BA%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%86%D9%87-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D9%84-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69682
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69682
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69676
http://rassd.com/195884.htm
http://rassd.com/195884.htm
http://rassd.com/195959.htm
http://rassd.com/195959.htm
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-0

 (بوابة االخبار) الركاب في البحيرة عقب إضراب سائقي حوش عيسى بسبب التعريفة الجديدةتكدس 

نوفمبر، في إضراب مفتوح عن العمل، احتجاًجا على تعريفة األجرة للركاب ٦بالبحيرة، األحد « حوش عيسى»دخل سائقو مواقف 

باالمتناع عن العمل ورفض التعريفة الجديدة التي أقرها محافظ البحيرة  نسائقوالوقام  ارتفاع أسعار الوقودالجديدة عقب 

 في تعريفة سيارات األجرة عقب ارتفاع أسعار الوقود. %05د.محمد سلطان بزيادة 

 

 (الوطن) إضراب أصحاب مراكب صيد في كفر الشيخ الرتفاع أسعار السوالر

دخل أصحاب مراكب الصيد في "برج مغيزل" التابعة لمركز مطوبس، بكفر الشيخ، في إضراب مفتوح عن العمل احتجاًجا على 

دين رفع سعر السوالر، مؤكدين أن السعر الجديد للسوالر سيتسبب في خراب بيوتهم، وتشريد أسرهم وآالف من أسر الصيا

 العاملين معهم.

 

 (الوطن) مطاحن مصر" بسبب خصم مبالغ مالية من مرتباتهم بالفيوم“بـ إضراب ثالثة عمال 

إدارة الشركة، مبالغ أضرب ثالثة من العاملين، بشركة مطاحن مصر الوسطى، قطاع مطاحن الفيوم، عن الطعام، بسبب خصم 

 مالية كبيرة من رواتبهم، بسبب إنتاج دقيق غير مطابق للمواصفات الصحية، وفًقا لبيان أمني.

 

 (الوطن) " الزراعيالقاهرة-مسيرة للنوبيين تقطع طريق "أسوان 

أسوان" بعد رفض رجال  –ة في أسوان، أمام نقطة تفتيش "الخطارة"، على الطريق الزراعي "القاهرة تجمهر المئات من أبناء النوب

ويحاول رجال األمن فتح  األمن مسيرة بالسيارات كانت متجهة ألسوان وتوشكى اعتراضا على طرح بعض أراضي توشكى للبيع

 الطريق ومفاوضة المحتجين.

 

 قضايا المجتمع-6

 

 السياحه

 (اليوم السابع) رحالت دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل 2إلغاء 

رحالت دولية لشركة المصرية العالمية للطيران، بسبب  2شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى صباح اليوم األحد، إلغاء 

المتجهة إلى  002المتجهة إلى الكويت، و 500تبوك، و المتجهة إلى 200المتجهة إلى الطائف، و 002وهى رحالت  ظروف التشغيل

 .المتجهة إلى القصيم 222المتجهة إلى العين، و 265ينبع، و

http://akhbarelyom.com/news/584909
http://akhbarelyom.com/news/584909
http://www.elwatannews.com/news/details/1567460
http://www.elwatannews.com/news/details/1567460
http://www.elwatannews.com/news/details/1565513
http://www.elwatannews.com/news/details/1565513
http://www.elwatannews.com/news/details/1563779
http://www.elwatannews.com/news/details/1563779
http://www.youm7.com/story/2016/11/6/%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-6-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84/2955182
http://www.youm7.com/story/2016/11/6/%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-6-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84/2955182
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 النقل والمواصالت

 (اليوم السابع) عودة حركة القطارات بمحطة طما فى سوهاج عقب توقفها بسبب عطل بجرار

دقيقة  60عادت حركة القطارات من جديد بمحطة سكك حديد طما شمال محافظة سوهاج، عقب توقفها لمدة تجاوزت من 

مميز، "اأٌلقصر القاهرة " مما أدى لتعطل لخط لساعة وخمسة وثالثون دقيقة، بسبب حدوث عطل ميكانيكى بجرار القطار ال

 المنطقة.أسوان القاهرة بتلك 

 

 قباطاأل

 (بوابة االخبار) مصر فتحت أبوابها الستقبالنا عند بدء اإلبادة التركيةكنيسة األرمن للوفد األوروبي: 

مطرانية األرمن الكاثوليك بمصر، إن األرمن في مصر يعيشون بسالم ويتمتعون بحقوقهم مثل ووكيل قال األب جبريل راعي 

وأكد أن مصر كانت من أولى الدول التي فتحت أبوابها الستقبال األرمن الهاربين من مذابح  المصريين ويمارسون شعائرهم الدينية

 اإلبادة الجماعية من قبل الدولة العثمانية.

 

 (بوابة االخبار) فاتيكان يؤكد أهمية زيارة المفتي ولقائه بالبابا فرانسيسسفير مصر في ال

اعتبر السفير حاتم سيف النصر، سفير جمهورية مصر العربية لدى الفاتيكان، زيارة فضيلة مفتي الديار المصرية د. شوقي عالم، 

هي حدث هام وكبير، مؤكدا أن الزيارة تتسق مع العالقات المتميزة التي تجمع البلدين  ولقاءه البابا فرانسيسإلى الفاتيكان، 

 وتؤكد دور مصر الهام والرائد في التواصل مع كافة القادة الدينيين في العالم لنشر أفكار السالم ومحاربة اإلرهاب.

 

 (االقباط اليوم) األقباط يستعدون إلحياء مولد مار جرجس باألقصر

نوفمبر الجاري، ويبدأ  02المقبل، حتى  00يستعد اآلالف من أقباط األقصر لالحتفال بمولد "مارجرجس"، والمقرر انطالقه يوم 

بدورها أعلنت مديرية أمن األقصر، عن استعدادها و ار مكان مناسبالحضور في التجهيز للتخييم في الدير، قبيل الزحام الختي

 لالحتفال بمولد مارجرجس بحاجر الرزيقات جنوب غرب األقصر.

 

 (االقباط اليوم) أقباط من السفر إلى القدس للحج لعدم وجود تصريح 2منع 

والمتجهة إلى عمان  506صرحت مصادر أمنية مسئولة بالمطار، بأنه أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب رحلة الخطوط األردنية رقم 

أقباط مصريين وبمناقشتهم تبين توجههم إلى القدس عبر الحدود األردنية للحج وزيارة المعالم الدينية المقدسة  2تبين وجود 

 جهات األمنية طلبت منهم الحصول على تصاريح من الجهات القبطية المختصة بزيارة القدس.بالمدينة وبالعرض على ال

 

 أخرى

 (الوطن) واألهالي للحكومة: "التقشف ال تطبقوه" األسعار.غضب في الشرقية بسبب ارتفاع 

واالستياء بين أهالي محافظة الشرقية، بسبب ارتفاع أسعار أجرة المواصالت والسلع الغذائية من تسود حالة من الغضب 

 خضروات وفاكهة.

http://www.youm7.com/story/2016/11/7/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8/2956647
http://www.youm7.com/story/2016/11/7/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8/2956647
http://akhbarelyom.com/news/585205
http://akhbarelyom.com/news/585205
http://akhbarelyom.com/news/584801
http://akhbarelyom.com/news/584801
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=172650
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=172650
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=172620
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=172620
http://www.elwatannews.com/news/details/1564052
http://www.elwatannews.com/news/details/1564052
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 (بوابة االخبارتضاعف أسعار الخضر والفاكهة والمواصالت وسخط عام للمواطنين بأسيوط )

ل اقوشهدت األسواق في أسيوط حالة ارتفاع جماعي في أسعار الخضر والفاكهة والمواد الغذاية متأثرة بارتفاع أسعار الوقود 

 ةصفنحن في محافظة أسيوط، لنا طبيعة اجتماعية خا الشكل،المهندس شادي خير لم يكن من المتوقع أن ترتفع األسعار بهذا 

 .الطبقة الفقيرة علىالمسئولين أن يتخذوا إجراءات متوازية للحفاظ  علىوكان يجب  فمعظم المحافظة يعيش تحت خط الفقر،

 

 (الوطن) جنيها 66أهالي البحيرة يشتكون من ارتفاع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 

المحروقات والبوتاجاز بمحافظة البحيرة، اشتكى أهالي قرية "الحالوجة" التابعة لمركز في ثالث أيام تطبيق قرار زيادة أسعار 

 جنيها فقط. 05جنيها، علما بأن سعرها الرسمي بعد الزيادة األخيرة  66أبوالمطامير، من بيع أسطوانة البوتاجاز بسعر 

 

 (الوطن) جيب منين"ومزارعون: "هان السوالر.توقف آالت ري في اإلسماعيلية بعد ارتفاع سعر 

السيسي، بالنظر إلى أحوالهم بعد ارتفاع أسعار السوالر، األمر الذي أدى إلى أزمات  عبد الفتاحطالب عدد من مزارعي اإلسماعيلية 

سعر السوالر أدى إلى ارتفاع تسعيرة جميع المعدات الزراعية  وقال ياسر الدهشان صاحب أرض زراعية "ارتفاع في سقي األرض

 جنيًها. 70جنيًها إلى  50العاملة داخل األراضي"، مشيًرا إلى أن سعر " سقية الري ارتفعت من 

 

 (رصد) جنيهات 5"رابطة التاكسي األبيض" تطالب الحكومة برفع تعريفة العداد إلى 

قال صالح صديق، رئيس رابطة سائقي التاكسي األبيض، إن الرابطة سترفع مذكرة لمجلس الوزراء اليوم األحد للمطالبة بزيادة 

قرشا، وذلك بعد ارتفاع أسعار  020قرشا بدال من  075جنيهات، وتسعيرة الكيلو إلى  0جنيهات بدال من  5تعريفة فتح العداد إلى 

 بداية من يوم الجمعة. %27.5و %7.0الحكومة أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح بين  ورفعت ."ات مصريةالوقود، بحسب "اصو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/584593
http://akhbarelyom.com/news/584593
http://www.elwatannews.com/news/details/1566695
http://www.elwatannews.com/news/details/1566695
http://www.elwatannews.com/news/details/1566425
http://www.elwatannews.com/news/details/1566425
http://rassd.com/195931.htm
http://rassd.com/195931.htm
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األخبار األمنية: 

 (بوابة األهرام) ألف دوالر وعمالت مختلفة 55لالتجارهما فى النقد األجنبى وبحوزتهما  شخصينضبط 

صرح مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، بنجاح األجهزة األمنية في إجهاض حركة ومخططات تنظيم اإلخوان التى تسعى إلى 

تم القبض والتأثير بالسلب على اإلقتصاد القومى،  اإلضرار باالقتصاد القومى للبالد، واإلتجار غير المشروع فى النقد األجنبى بهدف

 وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة من الجنية المصري والدوالر األمريكي واليورو والريال السعودي.على شخصين 

 

 (أصوات مصرية) الداخلية: إبطال مفعول عبوة متفجرة داخل سيارة نصف نقل بميدان النهضة

قال مسؤول أمني بوزارة الداخلية، إن قوات األمن بميدان النهضة بالجيزة اشتبهت في سيارة نصف نقل يستقلها شخصان، عثر 

 تبين المفرقعات خبراء وأوضحت وزارة الداخلية أنه بفحص الجسم المعدني بواسطة.بداخلها على مواد متفجرة ودائرة تفجيرية

 .مفعولها إبطال وتم تفجيرية، ودائرة متفجرة مواد على إحتوائه

 

 (بوابة األهرام) 00/00لـ الداخلية ترفع درجة االستعداد القصوى وتلغي إجازات الضباط تحسًبا 

صرح مصدر أمني، أن وزارة الداخلية قررت إلغاء اإلجازات والراحات للضباط بكافة قطاعات الوزارة استعداًدا ألي أعمال شغب أو 

نوفمبر الجاري، ضد القرارات الحكومية األخيرة  00مواقع التواصل االجتماعي يوم  علىخروج عن القانون، بعد دعوات التظاهر 

 ة.التي تسببت في غالء المعيش

 

 -محاكم ونيابات: 

 (بوابة األهرام) نوفمبر ١١التحقيق مع ثالثة طالب بجامعة القاهرة بتهمة التحريض على التظاهر في 

تباشر نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام األول لنيابات شرق القاهرة، التحقيق مع ثالثة 

 نوفمبر الجاري. ١١طالب من جامعة القاهرة، بتهمة االتحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم فى 

 

 (بوابة األهرام) من قسم امبابة إخالء سبيل ضابط وأميني شرطة في واقعة هروب مسجونة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، إخالء سبيل ضابط وأميني شرطة، بعد حبسهم في اتهامهم بالتسبب في هروب 

 ابة بعد مغافلة الحرس خالل فترة الزيارة.سنة، من داخل حجز قسم شرطة إمب 05مسجونة، صادر ضدها حكم بالسجن 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1276155.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1276155.aspx
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69613
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69613
http://gate.ahram.org.eg/News/1276129.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1276129.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1276183.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1276183.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1276168.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1276168.aspx
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 يوًما احتياطًيا في محاولتي اغتيال علي جمعة والنائب العام المساعد 05متهًما لمدة  00النيابة تقرر حبس 

 (بوابة األهرام)

يوًما احتياطًيا على ذمة  05متهًما لمدة  00العام األول لنيابة أمن الدولة العليا، بحبس أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامي 

التحقيقات التي تباشرها النيابة، في محاولتي اغتيال الدكتور علي جمعه والمستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام 

 المساعد ووقائع إرهابية أخرى.

 

 (أصوات مصرية) رات ترسيم الحدودمتهما في تظاه 50تأييد براءة 

أبريل الماضي؛  65متهًما بالتظاهر يوم  50قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، برفض استئناف النيابة العامة على حكم براءة 

 وتأييد براءة المتهمين. احتجاًجا على اتفاقية "تعيين الحدود" مع السعودية،

 

 (أصوات مصرية) إعدام اثنين وأحكام بالبراءة والسجن المؤبد في قضية "العائدون من ليبيا"

 المحكمة قضت كما ."ليبيا من قضت محكمة جنايات القاهرة، بإعدام متهمين اثنين في قضية االنضمام لتنظيم "العائدون

 المشدد بالسجن آخرين سبعة بمعاقبة وقضت عاما، 05 المشدد بالسجن متهما وعاقبت متهمين أربعة بحق المؤبد بالسجن

 .وبرأت المحكمة متهمين اثنين عما أسند إليهما.سنوات ثالث

 

 (بوابة األخبار) الحبس عام مع الشغل لمتهمين بالشروع في قتل" رئيس نادي الزمالك"

مصطفى محمود دالي ومحمود بسيوني أعضاء رابطة الوايت  بطره،عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة 

 ".س نادى الزمالكالشروع في قتل رئي“بـ نايتس بالحبس لمدة عام مع الشغل، في القضية المعروفة إعالمًيا 

 

 (بوابة األخبار) سنوات آلخر التهامهما بأعمال عنف بكرداسة 0والسجن  لمتهمالمؤبد 

 وجاء منطوق الحكم.سنوات آلخر التهامهم بأحداث عنف بكرداسة 0والسجن  لمتهمقضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المؤبد 

أشهر لوحيد نبيل الحلفاوي وبراءة  2سنوات لسعيد عبد العزيز جعفر والحبس  0بالسجن المؤبد لعرفة زكي محمد طلبة والسجن 

 .خالد زكريا أبو سنة

 

 (األخبار بوابة) دعاوى جديدة تتهم وزير المالية بعدم تنفيذ أحكام قضائية 2عدم قبول 

دعاوى جديدة مقامة ضد عمرو الجارحي، وزير المالية لعدم تنفيذه أحكام قضائية  2 بعدم قبولقضت محكمة جنح العجوزة، 

 صادرة لعدد من المدرسين بصرف مكافآت مالية، لعدم إعالن وزير المالية، وإلزام رافعي الدعاوى بالمصاريف.

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1276159.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1276159.aspx
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69669
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69669
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69623
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69623
http://akhbarelyom.com/news/585051
http://akhbarelyom.com/news/585051
http://akhbarelyom.com/news/585226
http://akhbarelyom.com/news/585226
http://akhbarelyom.com/news/585203


 

 

6002نوفمبر  70  مرصد اإلعالم المصري       16   

 

 (اليوم السابع) يوًما 05متهمين بقضية "خلية شقة الهرم"  2نيابة أمن الدولة العليا تجدد حبس 

يوًما على ذمة  05" خلية شقة الهرم“بـ متهمين فى القضية المعروفة إعالميا  2جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 

التحقيقات، وذلك التهامهم باالنضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خالف أحكام القانون والدستور، واالشتراك فى تصنيع 

 .سكنية بالهرمعبوات ناسفة بشقة 

 

 (الوطن) الحكومة تتقدم بدعوى ثانية لوقف حكم تبعية "تيران وصنافير" لمصر

أقامت هيئة قضايا الدولة بصفتها محامي الحكومة دعوى منازعة تنفيذ ثانية أمام المحكمة الدستورية العليا، لوقف تنفيذ حكم 

تنفيذ أغسطس الماضي بمنازعة  05محكمة القضاء اإلداري بتبعية جزيرتي "تيران وصنافير" لمصر، بعد أن كانت تقدمت في 

 نوفمبر الجاري لنظرها أمام هيئة المفوضين برئاسة المستشار طارق شبل. 00مشابهة أمام "الدستورية" وتم تحديد جلسة 

 

 -اعتقاالت: 

 (بوابة األخبار) بتهمة التحريض على العنف ضد الدولة بالمنيا 2ضبط 

العنف ضد الدولة والقيام  علىعناصر من تنظيم اإلخوان والمتهمين بالتحريض  2ضبط  بالمنيا، مناألمنية تمكنت األجهزة 

منشات الدولة ومنشأتها الحيوية إلحداث حالة من الفوضى، خالل دعوات اإلخوان  علىبأعمال عدائية وتخريبية تستهدف التعدي 

  الجاري.نوفمبر  00في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2016/11/7/%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-8-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9/2956481
http://www.youm7.com/story/2016/11/7/%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-8-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9/2956481
http://www.elwatannews.com/news/details/1568354
http://www.elwatannews.com/news/details/1568354
http://akhbarelyom.com/news/585052
http://akhbarelyom.com/news/585052
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 السادسالمحور 

 تطورات المشهد العسكري

 

 )بوابة األخبار( يشكر من شاطره األحزان في وفاة والدته« رئيس األركان»

نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة العميد محمد سمير، برقية شكر وتقدير من الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب 

قال فيها: يتوجه السيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببالغ الشكر والتقدير لكل من شاطره أحزانه في  .المسلحةالقوات 

وكانت والدة الفريق محمود  ."مصر وشعبها من كل سوء، "إنا هلل وإنا إليه راجعون وفاة والدته، داعيا اهلل عزوجل أن يحفظ

السبت، وتم تشييع الجنازة بعد صالة ظهر  يومحجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قد انتقلت إلى الرفيق األعلى صباح 

لمنطقة المركزية وعدد من كبارة قادة القوات نفس اليوم بمسجد المشير طنطاوى، في حضور قادة األفرع الرئيسية وقائد ا

 ولم يحضر وزير الدفاع الجنازة. في الجنازة. ب أيمن فاروق أحمد شكري للمشاركةالسيسي، العميد أركان حروأوفد  المسلحة.

 

 )بوابة األخبار( الفريق أول صدقي صبحي يطمئن على الحالة الصحية لمصابي القوات المسلحة

صدقي صبحي يرافقه عدد من كبار قادة القوات المسلحة بزيارة مصابي العمليات من أبناء القوات المسلحة الذين وزير الدفاع قام 

مسلحة الفي سيناء، لتطهير البؤر المسلح نشاط أصيبوا أثناء أداء مهامهم وواجباتهم خالل العمليات العسكرية بمناطق مكافحة ال

 وضبط الخارجين عن القانون، والذين يخضعون للعالج بمستشفيات القوات المسلحة.

 

 )وزارة الدفاع( "6002عناصر من القوات المسلحة المصرية واألردنية تنفذ المناورة العسكرية المشتركة "العقبة 

غادرت عناصر من القوات المسلحة متجهة إلى المملكة األردنية الهاشمية للمشاركة فى أنشطة وفعاليات التدريب المشترك 

وحدات من القوات البحرية والجوية وقوات التدخل  نوفمبر الجارى بمشاركة 65-5يستمر فى الفترة من  والذي"، 6002"العقبة 

 السريع والقوات الخاصة من الجانبين، وذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة.

 

 )بوابة األخبار( عميد بالجيش أمام منزله في العريش مقتل المسلحة:القوات 

 2موافق كشف المتحدث العسكري العميد محمد سمير، أنه في تمام الساعة الواحدة وخمسون دقيقة من مساء اليوم الجمعة ال

بطال القوات المسلحة أمام منزله مسلحة بإطالق النيران على العميد مقاتل هشام محمد محمود من أ رنوفمبر، قام ثالثة عناص

 مقتله.بمدينة العريش عقب تأديته لصالة الجمعة، مما أسفر عن 

 

 )بوابة األخبار( القوات المسلحة توزع السلع الغذائية بنصف الثمن على المواطنين

 .واطنين بجميع محافظات الجمهوريةالم علىتواصل القوات المسلحة توزيع ثمانية ماليين عبوة غذائية بنصف الثمن 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/585200
http://akhbarelyom.com/news/585200
http://akhbarelyom.com/news/584204
http://akhbarelyom.com/news/584204
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29469
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29469
http://akhbarelyom.com/news/584278
http://akhbarelyom.com/news/584278
http://akhbarelyom.com/news/585114
http://akhbarelyom.com/news/585114
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 )بوابة األخبار( رؤساء هيئات القوات المسلحة العربية يبحثون سبل مواجهة الحروب االليكترونية

لرؤساء هيئات التدريب في القوات  60الـ أعمال االجتماع  نوفمبر، 2األحد  العربية،بدأت بمقر األمانة العامة لجامعة الدول 

أيام سبل مواجهة حرب  5والتي تستهدف على مدى  العربية،وبمشاركة وفود الدول  للبنان،المسلحة العربية برئاسة ليبيا خلفا 

 ".لجيل الخامسالمعلومات االليكترونية " ا

 

 )اليوم السابع( الجيش الليبى: التنسيق مع مصر على أعلى مستوى للحرب ضد اإلرهاب

تنسيقا مع مصر على أعلى مستوى للحرب ضد اإلرهاب، قال العقيد أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الليبى، إن هناك 

 موضحا أنه جار التنسيق فى العمليات سواء االستخباراتية أو االستطالع أو مكافحة استغالل الحدود.

 

 

 
 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/585019
http://akhbarelyom.com/news/585019
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