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 األولالمحور 

 المصرية الخارجيةتطورات السياسة 

 )موقع وارة الخارجيةالمصرية( وزير الخارجية يتوجه إلى أديس أبابا للمشاركة في االجتماع الرئاسي حول ليبيا

مة االثيوبية أديس أبابا للمشاركة في االجتماع المشترك للجنة الجاري الى العاص ٧توجه سامح شكرى وزير الخارجية مساء االثنين 

االفريقية رفيعة المستوى الخاصة بليبيا مع مجموعة دول جوار ليبيا. وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم 

قى، حيث يشارك وزير الخارجية نيابة االجتماع المشار اليه سوف ُيعقد على مستوى القمة بمقر االتحاد اإلفري الخارجية، بأنوزارة 

 ، ويعقد االجتماع تحت رعاية رئيس تشاد الرئيس الحالي لالتحاد األفريقي.السيسيعن 

 

 )األهرام( شكرى والفروف يبحثان جهود وصول المساعدات اإلنسانية لحلب

تناول تطورات األوضاع فى سوريا  "،تلقى سامح شكرى وزير الخارجية أمس اتصااًل هاتفيا من نظيره الروسى " سيرجى الفروف

 والجهود المبذولة للتوصل لوقف إطالق النار وتسهيل وصول المساعدات اإلنسانية إلى المواطنين السوريين فى حلب.

 

 )بوابة األهرام( يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي شكري

استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، بمقر وزارة الخارجية جيرار الرشيه، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، والذي يزور مصر حالًيا 

لمصريين، تتناول العالقات المصرية الفرنسية، والعالقات بين مجلس النواب المصري لعقد لقاءات مع عدد من المسئولين ا

 .ات المرتبطة بمنطقة الشرق األوسطومجلس الشيوخ الفرنسي، فضال عن التشاور بشأن عدد من الملفات والموضوع

 

 )موقع وارة الخارجيةالمصرية( مساعد وزير الخارجية يلتقي رئيس الجمهورية ووزير الخارجية في سيراليون

ريس مساعد وزير الخارجية للشئون األفريقية بناًء على في إطار تعزيز العالقات بين مصر وسيراليون، قام السفير محمد إد

 وأشار 6002نوفمبر  3 – 0توجيه من وزير الخارجية سامح شكري بجولة في منطقة غرب أفريقيا شملت سيراليون خالل الفترة من 

رئيس الجمهورية ووزير  سفير مصر في سيراليون إلى أن الزيارة تضمنت عقد العديد من اللقاءات مع كبار المسئولين على رأسهم

 .الخارجية

 

 )اليوم السابع( الخارجية اإليرانية: مصر دولة مؤثرة بالمنطقة ونرغب فى عالقات طيبة معها

قال المتحدث باسم الخارجية اإليرانية بهرام قاسمى: إن مصر يمكنها أن تكون شريكا متعاونا وطرفا فى الحوار مع إيران، مشيرا 

 إلى أن العالقات بين البلدين ثنائية. ومصر كبلد مهم فى المنطقة نرغب فى عالقات طيبة معها.

 

 )العربية نت( إيران تنفي رسميًا زيارة وزير البترول المصري لطهران

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليراني، بهرام  .نفت إيران رسميًا ما تردد عن زيارة وزير البترول المصري، طارق المال لطهران

 .الطلبة "إسنا"، أن طهران لم تتلَق أي طلب دبلوماسي لزيارة وزير النفط المصري إلى إيران قاسمي، كما ذكرت وكالة أنباء

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=9e70738e-fb4d-4201-9538-0c3bdb887f52
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=9e70738e-fb4d-4201-9538-0c3bdb887f52
http://www.ahram.org.eg/News/192078/25/559999/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192078/25/559999/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1296630.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1296630.aspx
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=10587b5c-0bf2-45c1-9017-78fb78966584
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=10587b5c-0bf2-45c1-9017-78fb78966584
http://www.youm7.com/story/2016/11/7/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%B1%D8%BA%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9/2957737
http://www.youm7.com/story/2016/11/7/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%B1%D8%BA%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9/2957737
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2016/11/07/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%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-%D9%84%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-.html
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2016/11/07/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%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-%D9%84%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-.html
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 ()بوابة األهرام سفيرة البرتغال: زيارة السيسى المرتقبة للشبونة تعزز التعاون المشترك بجميع المجاالت

إلى العاصمة البرتغالية لشبونة ستعزز التعاون  للسيسيقالت سفيرة البرتغال بالقاهرة مادالينا فيشر، إن الزيارة المرتقبة 

 والتنسيق بين البلدين فى المجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية واصفة العالقات بين البلدين بأنها " تاريخية وراسخة".

 

 )مصرالعربية( كلينتون موقع أمريكي: السيسي يخشى

قال موقع بريتبارت األمريكي إن النظام المصري يفضل المرشح الجمهوري دونالد ترامب في سباق االنتخابات األمريكية خشية 

 دعم منافسته هيالري كلينتون لإلخوان المسلمين.

 

 )مصر العربية( إذاعة الجيش اإلسرائيلي: هل تنهار مصر؟

تحت عنوان "أزمة اقتصادية هائلة في مصر: هل الدولة بصدد االنهيار؟"، تناول "جاكي حوجي" محلل الشئون العربية بإذاعة 

الجنيه ورفع أسعار الوقود، وغياب السلع جيش االحتالل اإلسرائيلي )جالي تساهال( األزمة االقتصادية في مصر وتبعات تعويم 

 الرئيسية، معتبًرا أّن كل هذا ربما يشجع المصريين المحبطين على الخروج للشوارع مجدًدا.

 

 )مصرالعربية( مصريون يحنون لمرسي أحوالهم.خبير إسرائيلي: بعد تدهور 

ارات رقال "دورون بيسكين" الخبير اإلسرائيلي في اقتصاديات الشرق األوسط، إن األزمة االقتصادية الخانقة في مصر التي تبعتها ق

حكومية صعبة بتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود، دفعت أجزاء من المصريين للحنين لفترة الحكم القصيرة و"سيئة الصيت" 

 محمد مرسي. للرئيس

 

Wallaمصرالعربية( : وقف شحنات أرامكو لمصر يعكس حجم الخالف مع السعودية( 

د قرار شركة النفط السعودية"أرامكو" بوقف إمداد مصر بالموا” wallaاعتبر"آفي يسسخروف" محلل الشئون العربية بموقع "

 البترولية حتى إشعار آخر، دليال جديدا على تفاقم األزمة بين الرياض والقاهرة.

 

 )مصر العربية( رواندا تتفوق على مصر الرفاهية.في مؤشر 

 دول معروفةاحتلت مصرترتيبا متدنيا في مؤشر الرفاهية السنوي الذي أصدره مؤخرا معهد ليجاتوم البريطاني، متأخرة عن 

دولة شملها المؤشر  041من إجمالي  001لمركز وجاءت مصر في ا .88بالحروب األهلية والمذابح مثل رواندا التي حلت في المركز الـ 

 .6002عام 

 

 )الشروق( يبحث مع هيثم المالح التطورات في سوريا« أبو الغيط»

الدول العربية، أحمد أبو الغيط، رئيس الدائرة القانونية باالئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة استقبل األمين العام لجامعة 

 في سوريا هيثم المالح، ومدير مكتب االئتالف بالقاهرة عادل الحلواني، اإلثنين، بمقر األمانة العامة للجامعة العربية.

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1296373.aspx
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%A9/1304185-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%B4%D9%89-%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%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%A9/1304185-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%B4%D9%89-%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%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%A9/1303667-%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A--%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%9F
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%A9/1303667-%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A--%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%9F
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%A9/1303624-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A--%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85--%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1303624-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A--%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85--%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1303782-walla--%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1303782-walla--%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1303587-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9--%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%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%A9/1303587-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9--%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07112016&id=9db431c4-ae61-4f9b-a8bd-d3995135fcd3
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07112016&id=9db431c4-ae61-4f9b-a8bd-d3995135fcd3
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 (أصوات مصرية) اب عباس وحماسهاآرتس: مصر تستخدم ورقة معبر رفح لدعم دحالن على حس

قالت صحيفة هاآرتس اإلسرائيلية إن مصر فتحت معبر رفح الواصل بينها وبين قطاع غزة، يوم األحد، في خطوة غير عادية 

من مدينة السويس المصرية.ونقلت عن مصادر في غزة من سكان القطاع لحضور مؤتمر سيعقد بالقرب  060للسماح بعبور 

يضم أعضاء داعمين لمحمد -قولها إن هذه هي المرة الثانية خالل شهر التي يتم فيها السماح لوفد فلسطيني رفيع المستوى 

 مصر عبر معبر رفح. بدخول-دحالن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aswatmasriya.com/news/details/69695
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69695
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 المحور الثاني

 المصريةتطورات السياسة الداخلية 

 -الرئاسة المصرية: 

 (بوابة األهرام) السيسي يوجه باإلبقاء على أسعار الكهرباء المعمول بها للتخفيف من أعباء القرارات األخيرة

وصرح السفير عالء يوسف الُمتحدث الرسمي بِاسم رئاسة اجتمع السيسي، بالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة الُمتجددة، 

الجمهورية بأن الدكتور محمد شاكر استعرض خالل االجتماع تطورات العمل في مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها بقطاع 

 الكهرباء.

 

 (اليوم السابع) اليوم السيسى يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى باالتحادية

المقرر أن  ومن ."مجلس الشيوخ الفرنسى "جيرار الرشيه ، رئيساليومسة الجمهورية بمصر الجديدة يستقبل السيسى بمقر رئا

المصرية الفرنسية، والعالقات بين مجلس النواب المصرى ومجلس الشيوخ الفرنسى، فضال عن  المباحثات العالقاتتتناول 

 .التشاور بشأن عدد من الملفات والموضوعات المرتبطة بمنطقة الشرق األوسط والعالقات بين مصر وأوروبا

 

 -الحكومة المصرية: 

 (اليوم السابع) رئيس الوزراء يرأس اليوم اجتماعا بشأن مشروعات قرية األمل

، مسئولي شركة "سكاى باور" لبحث التعاون المشترك بين مصر والشركة بحضور عدد يف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليومشر يلتقي

 .ة األمل بحضور عدد من الوزراء والجهات المعنية لمتابعة ما يتم بالقرية من مشروعاتكما يعقد اجتماعا بشأن قري.من الوزراء

 

 (بوابة األخبار) مليارات جنيه إلنهاء ملف المناطق العشوائية 2يوجه بتدبير « إسماعيل»

أكد شريف إسماعيل رئيس الوزراء، التزام الحكومة باالنتهاء من ملف تطوير المناطق العشوائية غير اآلمنة خالل عامين، حيث 

تهاء من تطوير المناطق مليارات جنيه للعمل على سرعة االن 2ووجه بتدبير يأتي ذلك ضمن أأولويات برنامج عمل الحكومة.

 .الذي عقده مع وزيري التخطيط، والتنمية المحليةجاء ذلك خالل االجتماع ، العشوائية

 

 (بوابة األخبار) رئيس الوزراء يصدر قرارات عاجلة لتطوير الموانئ والمنافذ البرية

المعنيين بالمنافذ، بحضور وزير النقل،  عقد رئيس الوزراء شريف إسماعيل اجتماعا برؤساء الموانئ البرية والبحرية، والمسئولين

 لبحث إجراءات تطويرها وفق خطط متكاملة مرتبطة ببرامج زمنية محددة.

 -البرلمان المصري: 

 (اليوم السابعاالحد المقبل ) البرلمان يبحث رفع أجور الموظفين بعد تحريك األسعار

قال جمال عقبى وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستجتمع يوم األحد المقبل، لبحث رفع أجور الموظفين 

 اتخذتها الحكومة بدًءا من تعويم الجنية وتحريك أسعار الوقود. بالقطاع العام والخاص، بعد حزمة القرارات االقتصادية التى

http://gate.ahram.org.eg/News/1296589.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1296589.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/11/8/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/2958200
http://www.youm7.com/story/2016/11/8/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/2958200
http://www.youm7.com/story/2016/11/8/%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%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84/2958169
http://www.youm7.com/story/2016/11/8/%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%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84/2958169
http://akhbarelyom.com/news/585928
http://akhbarelyom.com/news/585928
http://akhbarelyom.com/news/585817
http://akhbarelyom.com/news/585817
http://www.youm7.com/story/2016/11/8/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF/2956271
http://www.youm7.com/story/2016/11/8/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF/2956271
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 -األحزاب واالئتالفات: 

 (اليوم السابع) الجماعة اإلسالمية تطالب أوباما بالعفو الصحى عن عمر عبد الرحمن

طالب خالد الشريف، المستشار اإلعالمى لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة اإلسالمية، الرئيس األمريكى باراك أوباما، 

 قبل مغادرته البيت األبيض بالعفو الصحى عن الدكتور عمر عبد الرحمن، المسجون بالواليات المتحدة األمريكية.

 

 -المؤسسات الدينية: 

 (الوطن) رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي يزور مشيخة األزهر ويلتقي اإلمام األكبر اليوم

رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباًحا،  اليوم جيرار الرشيه األزهر،شيخ  أحمد الطيبيلتقي 

 بمقر مشيخة األزهر الشريف بالدراسة.

 

 (اليوم السابع) دقيقة تشير لمكانة مصر فى القرآن60بخطبة مدتها  00/00األوقاف تواجه دعوات 

الموافق الجمعة المقبلة، تحت زعم الغضب بخطبة تعرف  00/00قررت وزارة األوقاف المصرية، مواجهة دعوات التخريب فى 

رة األوقاف، فى بيان صحفى، على جميع األئمة االلتزام بنص الخطبة أو ونبهت وزا.الداعين بمكانة مصر فى القرآن والسنة

 .دقيقة كحد أقصى 60 – 01ما بين  بجوهرها على أقل تقدير مع االلتزام بضابط الوقت

 

 -تصريحات: 

 (بوابة األهرام) أنور السادات يحذر من غضب المصريين المكتوم بعد تحرير سعر الصرف وتحريك أسعار الوقود

حذر النائب محمد أنور السادات " رئيس حزب اإلصالح والتنمية " من خطورة حالة الصدمة والغضب المكتوم التي تلقى بها ماليين 

الوقود والتي زادت من وطأة األزمة االقتصادية على المصريين القرارات االقتصادية األخيرة في مجال سعر الصرف وتحريك أسعار 

 معظم فئات الشعب المصري.

 

 (بوابة األخبار) آمـنبـتوفـير مـكان  السيسيأبو الفتوح" يوجه نداء إلى  بعد نجاته من محاولة اغتيال

ب إنه طال الماضي،قال المستشار احمد أبو الفتوح رئيس محكمة جنايات القاهرة والذي تم استهدافه بسيارة مفخخة يوم الجمعة 

جد لم ي ولكنهالنائب العام المستشار ومدير أمن القاهرة بتوفير مكان وسيارة آمنة له حتى يمكنه القيام بعمله على أكمل وجه.

 .ء إلى السيسىمجيًبا مما جعله يطلق الندا

 

 (الوطن) خالد علي في جلسة "تيران وصنافير": "الدولة بتقدم المستندات اللي على مزاجها"

القضية"، مشيرا  قال المحامي الحقوقي، خالد علي، إن الدولة في قضية تيران وصنافير، "ترفض إظهار مستندات بعينها تمس

وأضاف أن "هناك مستندات تتعمد الدولة إخفاءها، لطمس معالم .إلى أنه أعاد طرح مطلبه أمام المحكمة بإظهار تلك المستندات

 ."النزاع، وأوضحنا للمحكمة هذه العملية الواسعة"، مضيًفا: "الدولة تقدم المستندات اللي على مزاجها وتترك المستندات األخرى

 

http://www.youm7.com/story/2016/11/7/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF/2957517
http://www.youm7.com/story/2016/11/7/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF/2957517
http://www.elwatannews.com/news/details/1571768
http://www.elwatannews.com/news/details/1571768
http://www.youm7.com/story/2016/11/8/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-11-11-%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7-20%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1/2958191
http://www.youm7.com/story/2016/11/8/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-11-11-%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7-20%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1/2958191
http://gate.ahram.org.eg/News/1296337.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1296337.aspx
http://akhbarelyom.com/news/585834
http://akhbarelyom.com/news/585834
http://www.elwatannews.com/news/details/1571186
http://www.elwatannews.com/news/details/1571186
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 -توك شو: 

 (بوابة األهرام) نوفمبر ليست مصرية والمواطنون لن يتفاعلوا معها 00محلب: دعوات 

نوفمبر صادرة عن  00اعتبر المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، الدعوة للتظاهر يوم 

أشخاص وجهات غير مصرية، تريد إفساد الجو الذي تعيشه مصر من بناء وتنمية.وأقر بأن األوضاع صعبة ودقيقة، ولكن هذه 

 دم ما يتم بناؤه.الظروف الصعبة ال تدفع المواطنين للتظاهر وه

 

 (الشروق) عماد جاد: استيراد البترول من إيران ال يسبب أزمة مع السعودية

الستيراد البترول، في حال حدوثه، سبًبا في أزمة مع المملكة العربية ، أن يكون تعامل مصر مع إيران عماد جاد النائباستنكر 

أن مصر ال تربطها أي عالقات وأوضح  «.أتصور أن عالقات الدول السياسية تحكمها رؤيتها لذاتها، ولمصالحها»السعودية، قائًلا: 

 .ًضا توجد سفارة سعودية في طهراندبلوماسية بإيران، على عكس السعودية التي تضم على أراضيها سفارة إيرانية، وأي

 

 (الشروق) لوضع الخطط واالستراتيجيات« أعلى من الحكومة»محمد غنيم: يجب تشكيل منظومة 

ورة التمهيد للقرارت االقتصادية قبل إصدارها، مشيًرا إلى ضرورة متابعة تداعيات وتأثيرات شدد الدكتور محمد غنيم، على ضر

بتشكيل منظومة وطالب هذه القرارات على أرض الواقع من حيث استقرار سعر الصرف، والتخلص من السوق السوداء للعملة.

 .المجاالت المختلفةليات العمل في أخرى تعلو مجلس الوزراء؛ لوضع االستراتيجيات وآ

 

 (الشروق) إبراهيم عيسى: اإلجراءات االقتصادية األخيرة لن تصنع غضبا اجتماعيا

وقال .استبعد إبراهيم عيسى، أن تؤدي اإلجراءات االقتصادية اآلخيرة، التي أعلنت عنها الحكومة، إلى غضب أو احتجاج شعبي

يًفا: ، مض«أدعوكم لالطمئنان، فهذه اإلجراءات لن تصنع شيًئا من الغضب االجتماعي أو التوترات الشعبية أو التحركات الفوضية»

 «.لكالم لن يحدث إطالًقاعلى مسؤوليتي الشخصية هذا ا»

 

 (الشروق) «أضحك»عمرو أديب: كل ما افتكر إن عندنا مجلس نواب 

ر كل ما افتك»أداء مجلس النواب خالل األزمة االقتصادية التي تمر بها مصر حالًيا، قائًلا: « ضعف»تعجب عمرو أديب، مما وصفه بـ

عمرو يضحك وينقلب على قفاه من الضحك لما بيفتكر مجلس النواب، أين مجلس النواب » وقال، «إن عندنا مجلس نواب أضحك

أن مجلس النواب لم يكن مؤثًرا في القرارات االقتصادية  وأضاف .«ة عن اإلجراءات االقتصاديةمن كل اللي حصل، مكانش عارف حاج

 .«فيها، وال الحكومة عبرته أصًلاالبرلمان وال منع حاجة منها، وال صوب حاجة »األخيرة التي اتخذتها الحكومة، متابًعا: 

 -سوشيال ميديا: 

 (اليوم السابع) : انتهى الدرس يا خونة00-00"بلدى خط أحمر" متحديا دعاة فوضى  هاشتاج

دشن رواد موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" هاشتاج "بلدى خط أحمر"، ردا على الدعوات المشبوهة التى تحرض على الفوضى 

 الجارى. 00- 00والعنف فى 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1296681.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1296681.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08112016&id=b3b6040c-7dfb-4c56-980b-16f32c07a384
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08112016&id=b3b6040c-7dfb-4c56-980b-16f32c07a384
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08112016&id=52563f6b-602f-48e6-a1ec-1219f57f7a46
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08112016&id=52563f6b-602f-48e6-a1ec-1219f57f7a46
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08112016&id=3f43b305-19b4-4765-a033-386bb54f503b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08112016&id=3f43b305-19b4-4765-a033-386bb54f503b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08112016&id=1017888a-993b-4e2e-8fed-6aa36f10e180
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08112016&id=1017888a-993b-4e2e-8fed-6aa36f10e180
http://www.youm7.com/story/2016/11/8/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%AE%D8%B7-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89-11-11-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B3/2958162
http://www.youm7.com/story/2016/11/8/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%AE%D8%B7-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89-11-11-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B3/2958162
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 (بوابة االخبار)مدى الحياة « جنيه»سعر التذكرة لن يبقى «: المترو»المتحدث باسم 

اإلعالمية سهام صالح مقدمة برنامج "صباحك ، في مداخلة هاتفية مع «المترو»قال أحمد عبد الهادي المتحدث باسم هيئة 

وأوضح أن زيادة سعر  مليون جنيه 61إلى  60إن الشركة تتعرض لخسارة شهرًيا من « إم بي سي مصر»مصري" على فضائية 

 جنيه. 3جنيه في أقصى الحدود، وال نية لرفعها ل  6التذكرة غير مطروح حاليا، وأنه في حال الزيادة ممكن أن تصل إلى 

 

 (بوابة االخبار) ويترز: خفض قيمة الجنيه يبشر بجذب استثمارات أجنبيةر

يقول رجال أعمال واقتصاديون خفض قيمة الجنيه إلى مستويات تعتبرها السوق القيمة العادلة للعملة فإن ذلك يبشر بجذب 

ويقول مسؤولون تنفيذيون بشركات إنهم  أزمة نقص العملة الصعبة التي عرقلت االقتصاد ألعوامأموال جديدة إلى البالد وحل 

 .سيتمكنون أخيرا من اتخاذ قرارات استثمارية بناء على سوق شفافة للعملة تديرها البنوك 

 

 (بوابة االخبار) مليون جنيه 110"المالية" تطرح سندات خزانة بـ 

وذكرت المالية، عبر موقعها اإللكتروني،  مليون جنيه 110طرحت وزارة المالية اليوم االثنين سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 

مليون جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ  100(، بقيمة 6060أغسطس  02سنوات )استحقاق  1أنه جرى طرح سندات خزانة أجل 

 .%08. 1، وأدنى سعر %60. 26فيما سجل أقصى سعر ، 60%. 148

 

 (بوابة االخبار) جنيًها ارتفاًعا في أسعار الحديد 0110

د عز جنيه، مشيرا إلى أن حدي ٠٠١١أكد مصدر مسؤول باتحاد الصناعات أن معظم شركات الحديد رفعت سعر الطن فيما يزيد عن 

جنيه للطن شامل  1.310جنيه عن أسعار أول الشهر والتي بلغت  0600احتفظت بأسعارها التي أعلنتها األسبوع الماضى بخفض 

 .ضريبة المبيعات، مع استمرار تلبية طلبات السوق على الرغم من رفع جميع المصانع األخرى ألسعارها  03%

 

 (بوابة االخبار) جنيه 11.06الدينار الكويتي يقفز لـ 

ذلك و واصلت أسعار العمالت العربية، ارتفاعها أمام الجنيه المصري، في منتصف تعامالت اليوم بالبنوك العاملة بالسوق المحلية

جنيه  4.11جنيه للشراء، و  4.33سجل سعر صرف الريال السعودي و بعد قرار البنك المركزي المصري، الخاص بتحرير سعر الصرف

 .جنيه للبيع 11.06جنيه للشراء، و  13.10للبيع، وارتفعت سعر صرف الدينار الكويتي 

 

 (الوطن) جنيه للدوالر 01.61"فيصل" اإلسالمي يغلق تعامالته على 

 جنيه للبيع على الترتيب. 01.61جنيه للشراء و 01.6سجل الدوالر فى نهاية تعامالت اليوم ببنك فيصل االسالمي 

http://akhbarelyom.com/news/585792
http://akhbarelyom.com/news/585792
http://akhbarelyom.com/news/586075
http://akhbarelyom.com/news/586075
http://akhbarelyom.com/news/585946
http://akhbarelyom.com/news/585946
http://akhbarelyom.com/news/586032
http://akhbarelyom.com/news/586032
http://akhbarelyom.com/news/585683
http://akhbarelyom.com/news/585683
http://www.elwatannews.com/news/details/1571807
http://www.elwatannews.com/news/details/1571807
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 (بوابة االخبار) جلسات 3مليار جنيه خالل  18. 1البورصة ترفع مكاسبها إلى 

سبها القياسية لدى إغالق تعامالت اليوم  االثنين ، لترفع مكاسبها في الجلسات الثالث منذ قرار واصلت البورصة المصرية مكا

 مليار جنيه . 18. 1البنك المركزي بتحرير سعر الصرف يوم الخميس الماضي إلى نحو 

 

 (جريدة االهرام) %60المركزى يسمح للبنوك الخاصة بطرح شهادات بفائدة 

فى خطوة تتواكب مع تعويم الجنيه ومواجهة التضخم وتشجيع المواطنين على االدخار بالسوق طرحت بعض البنوك الخاصة 

سيف النصر رئيس بنك االستثمار العربى عن الحصول على موافقة  وكشف هانى %60و  %01امس شهادات تتراوح فائدتها بين 

 .لمدة عام ونصف العام بعائد ربع سنوى %60البنك المركزى بطرح شهادة المصرى بفائدة 

 

 (االهرامجريدة ) انخفاض فى عجز الميزان التجارى لشهر أغسطس % 3.0

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء فى بيان له أمس على تراجع العجز فى الميزان التجارى خالل شهر اغسطس الماضى 

مليار جنيه خالل شـهر  31.8، وأوضح اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز ان قيـمة العجز فى الميزان التجارى بلغت %3ر0بنسبة 

 مليار جنيه لنفس الشـهر من العام السابق. 38.1ابل أغسطس الماضى مق

 

 (بوابة االهرام) مصر تتوصل إلى بديل جديد وسريع للبترول السعودي

" إلى Azeri Lightاألذربيجانية للنفط أنها ستورد حوالي مليوني برميل نفط من نوع " SOCARأعلن مصدر في شركة 

أن عملية توريد النفط تنص  " اإلخبارية االقتصادية األذربيجانيةTrendفي حديث لوكالة " وأوضح المصدر مصفاتين مصريتين

 التي تم التوقيع عليها األسبوع الماضي. لعامة للبترول"و"الهيئة المصرية ا SOCARعلى تنفيذها مذكرة التفاهم بين 

 

 نيف االئتماني: أزمة مصر حاليا تتعلق بمثلث البيروقراطية والفساد وغياب العدالةرئيس شركة ميريس للتص

 (بوابة االهرام)

 أكد الدكتور عمرو حسنين رئيس شركة ميريس للتصنيف االئتماني أن مؤسسة موديز للتصنيف االئتماني لمصر علقت بشكل

إيجابي علي التحركات األخيرة المتعلقة باإلصالح االقتصادي، مصحوًبا بتوقعات حول تذبذب سعر الصرف وزيادة نسب التضخم 

 إال أنه توقع أيًضا تخفيض الضغوط علي العملة وتدعيم االستثمار وتحقيق معدل نمو أكثر ارتفاًعا.

 

 (المصري اليوم) «شهادات القناة»مليار جنيه تكلفة رفع العائد على  6.6«: المالية»

قدر الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، رئيس وحدة العدالة االقتصادية واالجتماعية، تكلفة رفع 

وقال نائب الوزيرإن قرار   مليار جنيه سنويًا 6.6لموازنة العامة للدولة بنحو الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس على ا

 رفع العائد على هذه الشهادات، يسهم فى عدم صرفها وتحويلها لالدخار فى شهادات ادخارية أخرى ذات عائد مرتقع مقارنة بها.

 

 

http://akhbarelyom.com/news/585847
http://akhbarelyom.com/news/585847
http://www.ahram.org.eg/News/192078/5/560031/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192078/5/560031/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192078/5/560028/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/--%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D9%81%D9%89-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1296721.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1296721.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1296700.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1296700.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1036852
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1036852
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 (المصري اليوم) الحكومة تطالب صندوق النقد الدولي بدراسة القرض خالل يومين

مليار  06األمريكية أن مصر ستطالب المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى بدراسة قرضها البالغ قيمته « بلومبرج»ذكرت شبكة 

 الجارحى.دوالر، فى غضون يوم أو يومين، وفًقا لما صرح به وزير المالية، عمرو 

 

 (اليوم السابع) غرفة صناعة الدواء: البد من تغيير نظام التسعير بعد تعويم الجنيه

المسئولين حاليا لمناقشة مستقبل أكد الدكتور أحمد العزبى رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات أن الغرفة تتواصل مع 

وأشار العزبى إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة مع أطراف الصناعة  صناعة الدواء فى ظل تحرير سعر الصرف

 لتفادى سلبيات تحرير سعر الصرف على القطاع الدوائى.

 

 (اليوم السابع) رحالت دولية بمطار القاهرة لعدم الجدوى االقتصادية 1إلغاء 

وأفادت مصادر مالحية بمطار  رحالت جوية دولية لعدم جدواها اقتصاديا 1شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الثالثاء، إلغاء 

والمتجهة إلى جاسم، ورحلة  482من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء رحالتها رقم  إخطارات 4القاهرة، إن السلطات تلقت 

 والمتجهة إلى العين. 862والمتجهة إلى جده، ورحلة رقم  101والمتجهة إلى ينبع، ورحلة  006رقم 

 

 (اليوم السابع) رئيس الوزراء: ال صحة لوجود مفاوضات مصرية مع إيران الستيراد مواد بترولية

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إنه ال صحة لما تردد عن زيارة وزير البترول إليران أو وجود مفاوضات الستيراد خام 

أن وزير البترول متواجد حاليا فى أبوظبى ويشارك فى اجتماعات مؤتمر يتعلق  رئيس الحكومة وأوضح أو مواد بترولية من إيران

 .بالبترول والغاز بدولة اإلمارات ويعقد لقاءات مع شركات كبرى بالعالم على رأسهم "أباتشى" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1036849
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1036849
http://www.youm7.com/story/2016/11/8/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D9%85/2958257
http://www.youm7.com/story/2016/11/8/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D9%85/2958257
http://www.youm7.com/story/2016/11/8/%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-5-%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-%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/2958270
http://www.youm7.com/story/2016/11/8/%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-5-%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-%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/2958270
http://www.youm7.com/story/2016/11/7/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF/2957796
http://www.youm7.com/story/2016/11/7/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF/2957796
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-0

 (الوطن) ها" يعتصمن بسبب إلغاء التكليفخريجات "تمريض بن

سنوات، أمام إدارة الجامعة ببنها مطالبين  3اعتصمن العشرات من خريجات مدرسة التمريض بمستشفى "بنها الجامعي"، نظام 

الخاص بهن وعدم حصولهن على وظيفتهن كمساعدات ممرضات، فضال عن عدم بمقابلة رئيس الجامعة، بسبب إلغاء التكليف 

 إعطائهن فرصة القبول بمعهد التمريض لفتح مجاالت العمل المختلفة.

 

 (الوطن) " بالوادي اعتراضا على التعريفة الجديدةبوالق-إضراب سائقي "الخارجة 

"، في الوادي الجديد، عن العمل اعتراضا على "التعريفة الجديدة"، التي بوالق-أضرب العشرات من سائقي األجرة خط "الخارجة 

جنيه، ما تسبب في إعاقة حركة انتقال األهالي  6.1جنيه، مطالبين برفعها إلى 0.11قررتها إدارة المواقف بالمحافظة وهي 

 والمدرسين من وإلى مدينة الخارجة، ومن وإلى قرية بوالق والقرى المجاورة لها.والطالب والموظفين 

 

 (الوطن) إضراب سائقين عن العمل في بني سويف احتجاجا على التعريفة الجديدة

وطالب سائقو قرية دموشيا التابعة لمركز بني  جا على التعريفة الجديدةأضرب سائقون في بني سويف، اليوم، عن العمل احتجا

 ، نظرا الرتفاع ثمن البنزين والسوالر.0.61جنيه، بدال من  0.10سويف، رفع األجرة إلى 

 

 (اليوم السابع) مظاهرة لطالب الجامعة األمريكية اعتراضا على زيادة المصروفات

تداول رواد مواقع التواصل االجتماعي، مقطع فيديو لتظاهرات طالب الجامعة األمريكية بالقاهرة بعد ارتفاع المصروفات 

وتبنى الطالب هتافات وشعارات حماسية معترضين على سياسة الجامعة فى رفع المصروفات بصورة كبيرة، منها  الدراسية

 "أبويا مش حرامى".

 

 قضايا المجتمع-6

 

 االعالم

 (اليوم السابع) وفد من التليفزيون اإلسبانى يصل القاهرة لتنشيط السياحة

أفراد فى زيارة لمصر تستغرق عدة  3وصل إلى مطار القاهرة الدولى مساء اليوم االثنين وفد من التليفزيون اإلسبانى مكون من 

 نشيط السياحة ونقل صورة إيجابية عن مصر.أيام لتصوير إحدى الحلقات التليفزيونية لت

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1570253
http://www.elwatannews.com/news/details/1570253
http://www.elwatannews.com/news/details/1569407
http://www.elwatannews.com/news/details/1569407
http://www.elwatannews.com/news/details/1569302
http://www.elwatannews.com/news/details/1569302
http://www.youm7.com/story/2016/11/7/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA/2957736
http://www.youm7.com/story/2016/11/7/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA/2957736
http://www.youm7.com/story/2016/11/7/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9/2958012
http://www.youm7.com/story/2016/11/7/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9/2958012
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 السياحه

 (بوابة االخبار) %30تنشيط السياحة بالبحر األحمر: نسبة اإلشغال السياحي بفنادق الغردقة تصل إلى 

 .  %30اإلشغال السياحي بفنادق الغردقة تصل إلى قال أحمد مصطفى مدير مكتب تنشيط السياحة بالبحر األحمر، إن نسبة 

 .وأضاف أن الموسم السياحي الشتوي لم تظهر بوادره حتى اآلن، مؤكًدا على انتعاش الحركة السياحية في مدينة مرسى علم

 

 (الوطن) نسبة اإلشغاالت الفندقية بالمحافظة %64أمين غرفة السياحة بأسوان: 

، وهى %64أكد حسن عبد القادر، أمين عام غرفة شركات السياحة بأسوان، أن نسبة اإلشغاالت الفندقية للفنادق الثابتة تصل لـ

ل سائح أجنبي من جنسيات مختلفة وفي طريقهم لمدينة أبو سمب 424نسبة عالية وتبشر بالخير واليوم، غادر مدينة أسوان 

 سيارة سياحية. 41السياحي لزيارة معبدي "رمسيس الثاني و نفرتاري"، وذلك عقب استقاللهم 

 

 (الوطن) سائح زاروا المناطق األثرية اليوم 100و األقصر.نسبة اإلشغال في  % 63

سائح أجنبي،  100آثار منطقة األقصر، إن المناطق األثرية استقبلت خالل الساعات الماضية، نحو قال الدكتور مصطفى وزيري مدير 

موضحا أن شهر أكتوبر هو األفضل منذ فترة طويلة، حيث زار المناطق األثرية  وأضاف أن السياح من جنسيات مختلفة مصريا 610و

 األعوام الماضية.ألف سائح، وهو رقم كبير مقارنة ب 34خالل أكتوبر أكثر من 

 

 النقل والمواصالت

 (الوطن) دقيقة 31عودة حركة قطارات الوجه القبلي بعد توقف لمدة ساعة و

محطة طما في سوهاج، استبدل فنيون بهيئة السكة الحديد، اليوم، جرار قطار مميز بآخر بسبب عطل ميكانيكي حدث داخل 

وبالفحص تبين حدوث عطل ميكانيكي بجرار القطار، وضم مسؤولو السكة الحديد  واستأنف القطار رحلته متأخرا ساعة ونصف

 دقيقة. 31جرار اإلمداد، واستأنف القطار رحلته، بعد توقف دام ساعة و

 

 الزراعه

 (بوابة االخبار) خبير مائي: ري أراضي السودان الزراعية سيكون على حساب مصر

أكد د. عباس شراقى رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات األفريقية بجامعة القاهرة أن حصة مصر بعد بناء 

أن  " وأضاف شراقي ى حساب مصرسد النهضة سوف تقل، وأن أي أرض زراعية ُتزرع فى السودان على ضفاف النيل ستكون عل

 ."إثيوبيا ليس لديها أراضى زراعية للرى حالًيا وبالتالى لن تؤثر على حصة مصر

 قباطاأل

 

 (االقباط اليوم) لتجليس األنبا لوكاس بكنيسة مارجرجس 03الـ أقباط أسيوط يحتفلون بالعيد 

ـ احتفل األقباط بمحافظة أسيوط بالعيد  لتجليس نيافة األنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، وذلك بحضور  30ال

 أعداد كبيرة من األقباط والمسلمين الذين حرصوا على التهنئة بكنيسة مارجرجس بقرية بنى مر بمركز الفتح.

http://akhbarelyom.com/news/585812
http://akhbarelyom.com/news/585812
http://www.elwatannews.com/news/details/1569881
http://www.elwatannews.com/news/details/1569881
http://www.elwatannews.com/news/details/1569497
http://www.elwatannews.com/news/details/1569497
http://www.elwatannews.com/news/details/1568816
http://www.elwatannews.com/news/details/1568816
http://akhbarelyom.com/news/585798
http://akhbarelyom.com/news/585798
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=172800
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=172800


 

 

6002نوفمبر  80  مرصد اإلعالم المصري       12   

 

 (بوابة االخبار) البرلمان األوروبي: استقرار مصر يعني استقرار المنطقة رئيس الطائفة اإلنجيلية لوفد

أشاد الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة اإلنجيلية بمصر بالدور الكبير الذي يقوم به ا عبد الفتاح السيسي من أجل دعم 

قتصادي للبالد، وأيضا بالدور الذي تقوم به مصر في مواجهة اإلرهاب والتطرف، مؤكدا أن استقرار مصر االستقرار السياسي واال

 يعني استقرار دول المنطقة بكاملها.

 

 (االقباط اليوم) رئيس "الشيوخ" الفرنسى للبابا: قلت للسيسى قِلق على األقليات فرد: كلنا مصريون

استقبل تواضروس الثانى بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية جيرار الرشيه، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى والوفد 

 بين مصر وفرنسا. عن ترحيبه بزيارة الوفد للمقر البابوى، مشيدا بالعالقة الطيبة التى وأعرب الباباالمرافق له، 

 

 أخرى

 (الوطن) ماليين دوالر 1بـ المنيا تطور مصنع قمامة  ".منحة إيطالية“بـ 

أعلن المهندس محمود سعد رئيس مركز ومدينة العدوة في المنيا، اليوم، بدء تطوير مصنع تدوير القمامة بالقرية الرابعة بمركز 

 ماليين دوالر منحة من الحكومة اإليطالية، بهدف القضاء على مقالب وتجمعات القمامة بمركزي العدوة ومغاغة. 1العدوة، بقيمة 

 

 (الوطن) جنيها 61وتاجاز" في دمياط إلى ارتفاع سعر أسطوانة "الب

اشتكى عدد من المواطنين في دمياط، من ارتفاع سعر أسطوانة "البوتاجاز"، عن األسعار المعلنة، مؤكدين أن الباعة يستغلون 

الخياطة: "استغل الباعة حاجة المواطنين واألزمة التي تمر بها البالد وباعوا األسطوانة قال أشرف أبو عيطة من أهالي واألهالي، 

 جنيها". 61جنيها والصغيرة بـ  41الكبيرة بـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/585653
http://akhbarelyom.com/news/585653
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=172791
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=172791
http://www.elwatannews.com/news/details/1569686
http://www.elwatannews.com/news/details/1569686
http://www.elwatannews.com/news/details/1569059
http://www.elwatannews.com/news/details/1569059
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األخبار األمنية: 

 (الشروق) كاميرا مراقبة 0600بتأمين السجون وشرطة سرية و« 00_00»الداخلية تستعد لـ 

، عقب اجتماع وزير الداخلية نوفمبر الحالى 00انتهت األجهزة األمنية فى وزارة الداخلية من خطتها لمواجهة دعوات التظاهر فى 

بمساعديه لقطاع األمن الوطنى واألمن العام ومدير اإلدارة العامة لقطاع األمن المركزى، وقال مصدر أمنى  عبد الغفار مجدياللواء 

إن الخطة تعتمد على محورين أساسيين أولهما تأمين السجون وزيادة عدد أفراد الحماية بها وتسليحهم بأحدث األسلحة 

لمحور الثانى تكثيف التواجد فى محيط الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظات، من خالل نشر الكمائن الثابتة واوتوماتيكية، األ

 .والمتحركة

 

 -محاكم ونيابات: 

 (بوابة األهرام) النقض تلغى حكم اإلعدام بحق "قائد خلية المنصورة" وتقضي بإعادة المحاكمة

قائد خلية المنصورة"، وقضت بإلغاء الحكام الصادرة ضده “بـ بقبول طعن المتهم عامر مسعد الشهير  قضت محكمة النقض،

 باإلعدام شنًقا، وإعادة محاكمته مرة أخرى أمام دائرة جنايات مغايرة.

 

 (بوابة األهرام) نوفمبر 00بجامعتي القاهرة واألزهر للتحريض على التظاهر يوم  طالب 4حبس 

أيام، بتهمة  ٤قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، حبس ثالثة طالب من جامعة القاهرة، وطالب آخر من محافظة كفر الشيخ 

 نوفمبر الجارى. ٠٠تظاهرات  علىتظاهر وحشد المواطنين التحريض على ال

 

 (بوابة األهرام) السجن المؤبد لثالثة متهمين في "حرق كنيسة العذراء بكرداسة"

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بمعاقبة ثالثة متهمين في قضية إعادة محاكمتهم بقضية "حرق 

وكانت المحكمة أصدرت حكما بالسجن المؤبد غيابيا بحق كنيسة السيدة العذراء بقرية كفر حكيم في كرداسة، بالسجن المؤبد.

 هم وجرت إعادة المحاكمة.المتهمين، في وقت سابق ولكن تم القبض علي

 

وابة ب) هيثم الحريرى يتقدم ببالغ للنائب العام مطالبا بالتحقيق "ضد نفسه" فى االتهامات التى نسبت له

 (األهرام

المحامى طارق العوضى للتقدم ببالغ إلى النائب العام أنه قرر توكيل  النواب،صرح النائب هيثم ابو العز الحريري، عضو مجلس 

ضد نفسه بطلب التحقيق معه في االتهامات التي نسبت إليه.كانت إحدى الصحف قد نشرت مستندات أرفقتها باتهامات ضد 

 .الحريرى، بمخالفة القانون من خالل جمعه بين راتبين

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07112016&id=4d7ba9a8-02f1-43c7-8a91-7d94f6243d87
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07112016&id=4d7ba9a8-02f1-43c7-8a91-7d94f6243d87
http://gate.ahram.org.eg/News/1296482.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1296482.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1296404.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1296404.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1296349.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1296349.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1276271.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1276271.aspx
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 (اليوم السابع) استهدفت مستشفى القوات الجويةالنيابة تكشف عن خلية إرهابية جديدة  خالل أيام

فى قضية استهداف مستشفى القوات الجوية، من قبل  علم "اليوم السابع" أن النيابة العامة، انتهت من تحقيقات موسعة

عناصر داخل مصر، وتقوم بالتواصل مع جهات خارجية وكيانات معادية للبالد.كشف مصدر قضائى رفيع المستوى، أن القضية 

 قاتتضم متهمين خططوا الستهداف مستشفى القوات الجوية، وأنهم أدلوا بتفاصيل كاملة حول الواقعة، واعترفوا فى تحقي

 النيابة بالجهات التى كلفتهم بتنفيذ هذه العملية.

 

 (بوابة األخبار) الحبس عام لمتهم يحمل قلم تجسس لتصوير محكمة زينهم

لقلم تجسس مثبت به قضت محكمة جنح السيدة زينب بمعاقبة شاب التهامه بتصوير محكمة جنوب القاهرة من خالل حمله 

 كاميرا، بالحبس عام مع إيقاف التنفيذ.

 

 (بوابة األخبار) مليون جنيه 010بالغ يتهم وزير الري باإلهمال وإهدار 

ام المستشار نبيل صادق ضد رئيس تقدم عمرو عبد السالم المحامي، نائب رئيس منظمة الحق لحقوق األنسان، ببالغ للنائب الع

مايو بشخصه وبصفته ومدير إدارة التخطيط  01هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشخصه وبصفته ورئيس جهاز مدينة 

مليون جنيه من المال  010وبصفته التهامهم بإهدار  والري بشخصهمايو بشخصه وبصفته، ووزير الموارد المائية  01بجهاز مدينة 

 مايو وتعريض المواطنين للهالك بسبب اإلهمال.  01مدينة العام ب

 

 (الشروق) متهمين باالنضمام لجماعة إرهابية بتدابير احترازية 3تأييد إخالء سبيل 

متهمين باالنضمام لجماعة  3قررت محكمة جنايات الجيزة رفض االستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخالء سبيل 

إرهابية بتدابير احترازية.وأمرت المحكمة بإخالء سبيل المتهمين نور الدين شريف صالح الدين، ويوسف طارق إسماعيل، وأحمد 

 حصر أمن دولة عليا. 6001لسنة  211في القضية رقم  محمد زكي الشحات، بتدابير احترازية

 

 (الشروق) بتدابير احترازية« مكملين»تأييد إخالء سبيل متهمين بنشر أخبار كاذبة عبر 

يات الجيزة رفض االستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخالء سبيل متهمين اثنين ببث أخبار كاذبة قررت محكمة جنا

وأمرت المحكمة بإخالء سبيل المتهمين محمد أحمد عبد الودود، والسيد مصطفي السيد .بتدابير احترازية« مكملين»عبر قناة 

 لة عليا.حصر أمن دو 6001لسنة  601العراقي في القضية رقم 

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2016/11/8/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA/2957991
http://www.youm7.com/story/2016/11/8/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA/2957991
http://akhbarelyom.com/news/585717
http://akhbarelyom.com/news/585717
http://akhbarelyom.com/news/585652
http://akhbarelyom.com/news/585652
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07112016&id=01bc4e83-0948-4643-9563-039ceed9e91b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07112016&id=01bc4e83-0948-4643-9563-039ceed9e91b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07112016&id=c55106d7-0476-41d3-b509-88817e22ba52
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07112016&id=c55106d7-0476-41d3-b509-88817e22ba52
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 المحور السادس

 تطورات المشهد العسكري

 

 )األهرام(السيسي يجتمع بوزيري الدفاع والداخلية ومديري المخابرات

وزير الداخلية، ورئيس هيئة عمليات القوات  عبد الغفار ومجديصدقي صبحي،  وزير الدفاع حضره اجتماعًا،عقد السيسي 

وتم خالل االجتماع، ِاستعراض آخر المستجدات على صعيد تطور  العامة، ومدير المخابرات الحربيةالمسلحة، ورئيس المخابرات 

ذر واليقظة باستمرار العمل بأقصى درجات الح سيسيووجه ال األوضاع األمنية، على مختلف االتجاهات والمحاور اإلستراتيجية.

 واالستعداد القتالي، بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن وسالمة المواطنين.

 

 )األهرام( «6002العقبة »إنطالق فعاليات التدريب المصرى األردنى المشترك 

وصلت إلى المملكة األردنية الهاشمية، عناصر من القوات البرية والبحرية، والقوات الخاصة المصرية، لتنفيذ التدريب المصرى 

تجرى فعالياته هذا العام بمنطقة التدريبات المشتركة بجنوب المملكة االردنية الهاشمية  والذي« 6002العقبة »ك األردنى المشتر

 .يستمر حتى الخامس والعشرين من الشهر الحالي والذيبمشاركة جميع عناصر معركة األسلحة المشتركة الحديثة، 

 

 )الشروق(رجل األعمال محمد فريد خميس اللواء العصار يلقي كلمة بالجامعة البريطانية في حضور

وان: مصر، بعنخالل كلمته في المؤتمر السنوي األول للجامعة البريطانية في  قال اللواء محمد العصار وزير الدولة لإلنتاج الحربي

، بحضور محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور أحمد «الطاقة الجديدة والمتجددة، األمل في مستقبل أفضل»

 .لة التجميع إلى اإلنشاء والتطويرحمد رئيس الجامعة، يجب أن ننتقل من مرح

 

 )الوطن( بة"حرس الحدود": ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والبضائع المهر

، عن جهود قوات حرس الحدود حيث تمكنت عناصر حرس الحدود المكلفة بتأمين المعابر والمعديات أعلنت القوات المسلحة

كجم من مادة الهيروين  40كميات من المواد المخدرة تقدر بـ  علىسيارة عثر بداخلها  00بنطاق الجيش الثاني الميداني من ضبط 

 كجم من جوهر الحشيش وكميات من نبات البانجو المخدر وكميات من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية. 4المخدر، و

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1296680.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1296680.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192078/25/559978/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A5%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192078/25/559978/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A5%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07112016&id=be4fd90f-ac3c-49fc-87cc-d4b339d8dd09
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07112016&id=be4fd90f-ac3c-49fc-87cc-d4b339d8dd09
http://www.elwatannews.com/news/details/1568987
http://www.elwatannews.com/news/details/1568987


 

 

6002نوفمبر  80  مرصد اإلعالم المصري       16   

 

 المحور السابع

 تطورات المشهد السيناوي

 
قناصة مجهولين في هجوم على نقطة تفتيش لألمن في أبو طويلة برصاص ، عام 66محمد حسين إبراهيم  /المجندمقتل -

 )حساب خواطر سيناوي( الشيح زويد. جنوب

 المصري اليوم() الجنود.عدد من  وإصابة جراء انفجار عبوة ناسفة جنوب الشيخ زويدأبو النجا، مقتل الرائد / أحمد -

 الشيخ زويد. مدينة فى انفجارين جنوب وإصابة ثالثجنديين اثنين  مقتل-

بمنطقة شبانة  هاسقوط قذيفة مدفعية على منزل إثرمن مدينة رفح ، سنة 61زينب سلمان حسن  مقتل السيدة /-

 (الندوة للحقوق والحرياترفح ) جنوب

 

https://twitter.com/khawatirsinawy
https://twitter.com/khawatirsinawy
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1036966
https://www.facebook.com/nadwahqoq/posts/1788482208097848
https://www.facebook.com/nadwahqoq/posts/1788482208097848

