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 األولالمحور 

 المصرية الخارجيةتطورات السياسة 
 

 األهرام()بوابة  السيسي إلى رئيس الوزراء اإلثيوبي ارجية ينقل رسالة شفهية منوزير الخ

يوم الثالثاء، على هامش اجتماع لجنة سالين، رئيس الوزراء اإلثيوبى، عقد سامح شكرى وزير الخارجية، لقاًء مع هيلي مريام دي

حيث نقل وزير الخارجية رسالة شفهية من السيسى  االتحاد اإلفريقى رفيعة المستوى الخاصة بليبيا، المنعقد فى أديس أبابا.

 .سار التعاون القائم بين البلدينإلثيوبى، أكدت التزام مصر الكامل باستكمال مإلى رئيس الوزراء ا

 

 )بوابة األهرام( وزير الخارجية يلقي كلمة مصر في اجتماع اللجنة اإلفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا

يوم الثالثاء، كلمة مصر في اجتماع اللجنة اإلفريقية رفيعة المستوي حول ليبيا، المنعقد في ألقى وزير الخارجية سامح شكري، 

العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا، حيث شارك في االجتماع بجانب ليبيا أعضاء اللجنة اإلفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا )جنوب 

ال تونس(، فض –الجزائر  –النيجر  –تشاد  –السودان  – )مصرموريتانيا(، ودول جوار ليبيا  –النيجر  –بيا إثيو –الجابون  –إفريقيا 

 عن أوغندا والكونغو.

 

 )موقع وزارة الخارجية المصرية( وزير الخارجية يتلقى اتصااًل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي

ية بأن سامح وزير الخارجية تلقى اتصااًل هاتفيًا من السيد فايز صرح المستشار احمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارج

السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الذي أكد خالله على حرص المجلس الرئاسي الليبي على التواصل الدائم مع مصر والتنسيق 

بية ومتانتها وضرورة عدم إتاحة الفرصة بشأن كافة التطورات الخاصة بالوضع في ليبيا، كما أكد على عمق العالقات المصرية اللي

 ألي طرف للتأثير السلبي على تلك العالقة.

 

 )بوابة األخبار( شكري يبحث مع نظيره األوكراني العالقات الثنائية المشتركة

التعاون الثنائي في كافة المجاالت واالستعدادات لعقد الدورة بحث سامح شكري مع نظيره األوكراني بافلو كليمكين، عالقات 

السابعة للجنة الحكومية المشتركة للتعاون في مجاالت االقتصاد والعلوم والتعاون الفني التي ستعقد في كييف أواخر ديسمبر 

 كييف.نوفمبر، أن الوزير األوكراني وجه الدعوة لشكري لزيارة  8وذكر بيان وزعته سفارة أوكرانيا بالقاهرة، الثالثاء  القادم.

 

 )بوابة األهرام( الخارجية: نتابع باهتمام بالغ القبض على مواطنين اثنين في إثيوبيا

مستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزارة الخارجية علمت من خالل السفارة المصرية في صرح ال

أديس أبابا، بإلقاء القبض على كل من المواطنين هاني العقاد وطه منصور منذ بضعة أيام، دون توضيح أسباب القبض عليهما 

 أو التهمة الموجهة لهما.

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1297111.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1297104.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1297104.aspx
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=a7efdaf4-d1af-4af1-a27e-1f0a535dec27
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=a7efdaf4-d1af-4af1-a27e-1f0a535dec27
http://akhbarelyom.com/news/586216
http://akhbarelyom.com/news/586216
http://gate.ahram.org.eg/News/1297102.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1297102.aspx
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 ألهرام()ا ستستمر قوية أًيا كانت نتيجة االنتخابات األمريكيةالسفير األمريكي في القاهرة: العالقات المصرية 

يوم/الثالثاء/ استضاف فيه أقامت السفارة األمريكية بالقاهرة، احتفاًلا بأحد فنادق القاهرة بمناسبة االنتخابات األمريكية ال

عدًدا من اإلعالميين وأعضاء من الجالية األمريكية بالقاهرة، ورموًزا من المجتمع المصري، وعدًدا من الطالب في البعثات الممولة 

مته لك في-وأكد سفير الواليات المتحدة بالقاهرة ستيفن بيكروفت  .األمريكي-من الجانب األمريكي في برامج التبادل المصري 

 .وية أيا كانت نتيجة االنتخابات"ستستمر ق األمريكية-العالقات المصرية  أن” -

 

 )األهرام( فى مصر من أهم تحديات الرئيس األمريكى الجديد بوست: الوضعهافينجتون 

ة ساألمريكية أن السيا« هافينجتون بوست»ذكر الكاتب جوزيف أولمرت الباحث فى شئون الشرق األوسط فى مقال بصحيفة 

الخارجية عادة ليست من القضايا المحورية التى تشغل بال الناخبين األمريكيين، واختتم الكاتب مقاله بالتأكيد على أن الوضع 

فى مصر من أهم التحديات التى ستواجه الرئيس األمريكى الجديد، كما أن مصر يجب أن تكون من ضمن أهم أولويات الحكومة 

 األمريكية الجديدة.

 

 )بوابة األخبار( لدى ألبانيا يلتقي وزيرة الدفاع األلبانية سفير مصر

وذكرت الخارجية،  التقي محمد خليل سفير مصر لدى ألبانيا مع ميمي كوديللي وزيرة دفاع ألبانيا بمقر وزارة الدفاع األلبانية.

اللقاء تناول سبل دفع عالقات التعاون الثنائي بين البلدين في ضوء العالقات المتميزة والدور الهام الذي  نوفمبر، أن 8الثالثاء 

 .بمنطقتّي الشرق األوسط والبلقانالمستوي اإلقليمي  علىتلعبه الدولتان في دعم األمن واالستقرار 

 

 )بوابة األخبار( رغم كيد الحاقدين السفير السعودي بالقاهرة: ستبقى المملكة ودول الخليج آمنة ومستقرة

الدائم بالجامعة العربية، إن المملكة العربية السعودية ودول  قال السفير أحمد قطان سفير السعودية بالقاهرة ومندوبها

جاء ذلك في تدوينه لقطان  .الخليج سوف تبقى مستقرة وآمنة إلى أن يرث اهلل األرض ومن عليها رغم كيد الكارهين والحاقدين

 يعلى حسابه بموقع التواصل االجتماعي "تويتر" اليوم في ظل األحداث المتالحقة بالوطن العرب

 

 )مصرالعربية( السيسي ينتظر ترامب بلهفة.هآرتس: 

"في مصر والسعودية وسوريا ينتظرون بلهفة لمعرفة من سيخلف أوباما، وكيف ستؤثر هويته على مجريات األمور بالمنطقة. 

يل" ئكان هذا ملخص ما وصل إليه "تسفي بر إذا ما انتخب ترامب، فقد يجد فيه السيسي داعًما جديًدا وصديًقا مشتركا لبوتين".

تحت عنوان "في العالم العربي  6002نوفمبر  8محلل الشئون العربية في تحليل نشرته صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية بتاريخ 

 ينتظرون المدير الجديد للشرق األوسط.

 

 )مصرالعربية( أسوشيتد برس: السعودية تصّعد ضغوطها على مصر

وصفت وكالة أسوشيتد برس خطوة المملكة السعودية بتأجيل إرسال شحنات نفطية لمصر ألجل غير مسمى بأنها "تصعيد 

  للضغوط" على القاهرة.

http://gate.ahram.org.eg/News/1297145.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202078/12/560212/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85/%D9%87%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%AC%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202078/12/560212/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85/%D9%87%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%AC%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84.aspx
http://akhbarelyom.com/news/586636
http://akhbarelyom.com/news/586636
http://akhbarelyom.com/news/586387
http://akhbarelyom.com/news/586387
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%A9/1304329-%D9%87%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B3--%D8%A8%D9%84%D9%87%D9%81%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1304329-%D9%87%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B3--%D8%A8%D9%84%D9%87%D9%81%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1304131-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AA%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B3--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%91%D8%AF-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7%D9%87%D8%A7-%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%A9/1304131-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AA%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B3--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%91%D8%AF-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 )مصر العربية( : العالم السني يتفككمستشرق إسرائيلي والسعودية.مستشهدا بمصر 

لى إسرائيل االنتظار ومشاهدة تفكك العالم السني من بعيد دون اتخاذ أكد المستشرق اإلسرائيلي الدكتور "جي باخور" أن ع

خطوات سريعة ومتعجلة، وذلك في ظل تصاعد الخالفات بين السعودية ومصر، بعد وقف الرياض توريد المواد البترولية 

 شمال إفريقيا. للقاهرة، فضال عن العالقات المتوترة أصال بين نظام السيسي في مصر وأنقرة، والخالفات بين دول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A9/1304239-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9--%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%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%83
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1304239-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9--%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%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%83
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -الرئاسة المصرية: 

 (بوابة األهرام) السيسي يتلقى اتصاًلا من رئيس كينيا

كينياتا رئيس جمهورية كينيا، الذي أكد خالل االتصال على ُعمق عالقات األخوة تلقى السيسي، اتصااًل هاتفيًا من أوهورو 

 والتعاون التي تجمع بين مصر وكينيا، منوهًا إلى حرص بالده على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجاالت.

 

 (بوابة األهرام) السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لترشيح مشيرة خطاب لمنصب مدير عام اليونسكو

استقبل السيسي، مشيرة خطاب الدبلوماسية والوزيرة السابقة وُمرشحة مصر لمنصب مدير عام منظمة األمم المتحدة للتعليم 

 والعلوم والثقافة )اليونسكو(.

 

 (أصوات مصرية) السيسي يصدر قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية

المنشور -وألزم القانون .6002لسنة  86أصدر السيسي قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، برقم 

 .نشره تاريخ من أشهر 3 خالل للقانون التنفيذية الالئحة بإصدار الوزراء رئيس-الرسمية بالجريدة

 

 (اليوم السابع) السيسى يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى ويشيد بنمو العالقات مع فرنسا

، "جيرار الرشيه"، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، والذي رافقه عدد من النواب الفرنسيين أعضاء مجموعة استقبل السيسى

مصرية الفرنسية بمجلس الشيوخ الفرنسي. حضر اللقاء الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والمهندس الصداقة ال

 شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، باإلضافة إلى سفيري البلدين في القاهرة وباريس. 

 

 (الوفد) السيسي يهنئ الرئيس األمريكي دونالد ترامب

جاء ذلك وفًقا لما ذكرته فضائية "سي بي سي إكسترا" .األمريكي دونالد ترامب بفوزه فى االنتخابات األمريكية الرئيسهنأ السيسي 

 فى نبأ عاجل.

 

 -الحكومة المصرية: 

 (بوابة األخبار) إسماعيل يدعو فرنسا للمساهمة في المشروعات االستثمارية الجديدة

التقى شريف إسماعيل رئيس الوزراء، جيرار الرشيه، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، في إطار زيارته لمصر، لبحث سبل تعزيز 

 مصري لدى فرنسا.العالقات المصرية الفرنسية، بحضور وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، والسفير ال

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1296878.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1296878.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1296855.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1296855.aspx
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69758
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69758
https://www.youm7.com/story/2016/11/8/%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-%D9%88%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9/2959300
https://www.youm7.com/story/2016/11/8/%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-%D9%88%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9/2959300
http://alwafd.org/%D9%85%D9%8A%D9%80%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1405773-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8
http://alwafd.org/%D9%85%D9%8A%D9%80%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1405773-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8
http://akhbarelyom.com/news/586574
http://akhbarelyom.com/news/586574
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 (بوابة األخبار) وزير التموين يبحث مع السفير السوداني تفعيل الشراكة االستراتيجية بين البلدين

بل ر، وتناول اللقاء سسفير السودان بمص عبد الحليماستقبل الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية عبد المحمود 

 أقرته وثيقة الشراكة اإلستراتيجية بين السودان ومصر التى وقعها السيسي والبشير مؤخرًا بالقاهرة. تنفيذ ما

 

 (اليوم السابع) بدء اجتماع الحكومة األسبوعى لمتابعة الملفات األمنية واالقتصادية

ر نية واالقتصادية وتقاريبدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة األسبوعى، برئاسة شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لمتابعة الملفات األم

الوزراء المختلفة.كما يتناول االجتماع متابعة ضبط األسعار، وتوفير السلع والرقابة والحمالت على األسواق، بجانب مشروعات 

 القوانين التى ستقدمها الحكومة للبرلمان.

 

 (اليوم السابع) خالد عنانى يغادر إلى الصين لبحث التعاون المشترك فى التنقيب عن اآلثار

وزير اآلثار، متوجها إلى الصين وذلك لتعزيز العالقات  غادر مطار القاهرة فى الساعات األولى من صباح اليوم األربعاء خالد عنانى

  اآلثار.بين البلدين فى مجال التنقيب على 

 

 -الوفود األجنبية: 

 (اليوم السابع) رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى يغادر القاهرة بعد لقاء السيسى

غادر القاهرة صباح اليوم األربعاء "جيرار الرشيه"، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى عائًدا إلى باريس، بعد زيارة لمصر استغرقت 

رشيه" خالل زيارته مع عدد من المسئولين من بينهم "شريف إسماعيل" رئيس الوزراء أيام استقبله خاللها السيسى.والتقى "ال4

 ".والدكتور "على عبدالعال" رئيس مجلس النواب، والدكتور "أحمد الطيب" شيخ األزهر، والبابا "تواضروس الثانى

 

 (اليوم السابع) وفد إعالمى ألمانى يزور أسوان إلعداد "مجلد ترويجى" للسياحة المصرية

ر، عن مص وصل وفد إعالمى ألمانى الجنسية، مدينة أسوان، فى جولة لألماكن السياحية تستغرق ثالثة أيام، إلعداد مجلد سياحى

 يهدف للترويج داخل ألمانيا عن المناطق األثرية واألماكن السياحية المصرية.

 

 -البرلمان المصري: 

 (بوابة األهرام) برلماني يطالب بإقالة وزراء المجموعة االقتصادية

بإقالة وزراء المجموعة االقتصادية واختيار وزراء لحكومة حرب لديهم رؤية  السيسيطالب النائب أشرف رحيم عضو مجلس النواب 

 اتخاذ القرار. علىوإستراتيجية وقدرة 

 

 -األحزاب واالئتالفات: 

 (بوابة األهرام) ال يقلقنا تقديم مستندات تتهم هيثم الحريرى باستغالل النفوذ والتربح ”:30-62تكتل "

البرلماني استياءه الكامل من الحملة الشرسة التي يتعرض لها النائب هيثم الحريري مشييرا فى بيان اليوم أنه  ٠٣-٥٢أعلن تكتل 

 غير قلق من تقديم اوراق تتهم النائب باستغالل النفوذ والتربح

http://akhbarelyom.com/news/586546
http://akhbarelyom.com/news/586546
https://www.youm7.com/story/2016/11/9/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/2959882
https://www.youm7.com/story/2016/11/9/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/2959882
https://www.youm7.com/story/2016/11/9/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8/2959735
https://www.youm7.com/story/2016/11/9/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8/2959735
https://www.youm7.com/story/2016/11/9/%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-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89/2959850
https://www.youm7.com/story/2016/11/9/%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-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89/2959850
https://www.youm7.com/story/2016/11/9/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/2959738
https://www.youm7.com/story/2016/11/9/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/2959738
http://gate.ahram.org.eg/News/1296983.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1296983.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1296946.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1296946.aspx
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 -المؤسسات الدينية: 

 (بوابة األهرام) المفتي يستقبل السفير الكويتي بالقاهرة لبحث أوجه تعزيز التعاون الديني

عزيز أوجه ت لبحث-دولة الكويت بالقاهرة  سفير-السفير محمد صالح الذويخ -الجمهورية  مفتي-استقبل الدكتور شوقي عالم 

 التعاون الديني بين دار اإلفتاء المصرية ودولة الكويت.

 

 (بوابة األهرام) رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي يشيد بآليات العمل المتطورة في مرصد األزهر

س مجلس الشيوخ الفرنسي، بزيارة مرصد األزهر باللغات األجنبية، تفقد خاللها وحدات المرصد باللغات قام جيرار الرشيه، رئي

 المختلفة، واطلع على آلية العمل فيه وجهوده في تحصين الشباب وتحذيرهم من الوقوع في براثن الجماعات اإلرهابية.

 

 -تصريحات: 

 (بوابة األهرام) بطالن االتفاقيةالعجاتي: رفض استشكال و"تيران صنافير" ال يعني 

أكد المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أن رفض القضاء اإلداري االستشكال المقدم من الحكومة 

أن تكون هناك أسباب قد جدت بعد صدور الحكم وبالفعل لم تجد  لوقف الحكم ببطالن اتفاقية "تيران وصنافير" جاء ألنه يجب

أسباب وبالتالي رفض االستشكال صحيح.وأوضح أن الحكم لم يتعرض للموضوع نفسه وهو موضوع االتفاقية بين مصر 

 والسعودية في شأن جزيرتي تيران وصنافير.

 

 -توك شو: 

 (قالشرو) لتقطع وتؤكد أن تيران وصنافير مصريةإبراهيم عيسى عن رفض استشكال الحكومة: تنزل يد الرب 

ة بطالن اتفاقيأشاد إبراهيم عيسى، بالحكم الذي أصدرته محكمة القضاء اإلداري، برفض استشكال الحكومة لوقف تنفيذ حكم 

 «.هذا الحكم يعد بمثابة ضربة موجعة وكاشفة ومشرقة»ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، قائًلا: 

 

 (الشروق) «كل بنك بيعلي على التاني عشان ياخد الزبون»عمرو أديب عن ارتفاع الدوالر: 

نحن »وقال .أعرب عمرو أديب، عن تعجبه مما وصفه باالرتفاع المبالغ فيه في سعر الدوالر بالبنوك، بعد قرار تعويم الجنيه

 .«خد الزبونعلى التاني؛ عشان يا اليوم كل بنك بيعلي»، موضًحا: «انتقلنا من مضاربة الصرافات إلى مضاربة البنوك

 

 -سوشيال ميديا: 

 (اليوم السابع) بعد فوز ترامب: أتوقع صدور قرار باعتبار اإلخوان جماعة إرهابية بكريمصطفى 

، عضو مجلس النواب، عن سعادته بخسارة المرشحة هيالرى كلينتون وفوز ترامب برئاسة امريكا، بكريأعرب النائب مصطفى 

وكتب "فوز ترامب على عرابة اإلخوان بالضربة القاضية، أتوقع أن  .اإلخوان جماعة إرهابيةمتوقعا أن يتخذ ترامب قرارا باعتبار 

يتخذ ترامب قرارا باعتبار جماعة اإلخوان جماعة إرهابية، ويبدأ التنسيق مع روسيا للقضاء على داعش والمنظمات اإلرهابية فى 

 سوريا".

http://gate.ahram.org.eg/News/1297007.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1297007.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1296978.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1296978.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1296968.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1296968.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09112016&id=dd17e636-310c-4521-a2ce-89dd89110e5a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09112016&id=ef228a44-85f4-4b7a-9a57-1a95ca49ab52
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09112016&id=ef228a44-85f4-4b7a-9a57-1a95ca49ab52
https://www.youm7.com/story/2016/11/9/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A3%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86/2959865
https://www.youm7.com/story/2016/11/9/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A3%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86/2959865
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 (اليوم السابع) للسيسي" تفويض جديد 00-00نشطاء "تويتر" يدشنون هاشتاج "يوم 

تفويض جديد للسيسي"، رًدا على الدعوات المشبوهة التى  00-00دشن رواد موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" هاشتاج "يوم 

اء السيسي للبقلـع األسعار، ليعلنوا دعمهم وتفويضهم تحرض على العنف والفوضى فى البالد بحجة المعاناة من الغالء وارتفا

 فى منصبه والحفاظ على االستقرار.

 

 (مصر العربية) ممدوح حمزة: أرجو من المصريين مقاطعة كل إعالمي دافع عن سعودية الجزيرتين

يين، بمقاطعة اإلعالميين الذين دافعوا عن سعودية جزيرتي تيران وصنافير، بعد الحكم الصادر، دعى ممدوح حمزة المصر

اليوم، بمصريتهما.وكتب "أرجو من المواطنين المصريين مقاطعة اإلعالميين الذين أقروا أو ذكروا أو دافعوا عن سعودية جزر 

 تيران وأيًضا مقاطعة الشخصيات العامة التي أهدرت مصريتها".

 

 مصر العربية() يوسف الحسيني: يعني الشباب المحبوس يطلع وال إيه؟

 .مصرية.. عّلق يوسف الحسيني، ساخًرا، على الحكم الصادر، اليوم، بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.وكتب "تيران وصنافير

.وال ايه؟!"، إشارةً منه للشباب المحبوس بتهمة التظاهر ضد .ههههههههههههههههههههه يعني المتهم بترويج شائعات يّطلع .

 اتفاقية ترسيم الحدود، وترويج شائعات تفيد بمصرية الجزيرتين.

 

 (مصر العربية) نجاد البرعي: السيسي أخطأ حين دافع عن سعودية الجزيرتين وعليه االعتذار

رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، هو من وّقع على اتفاقية الجزر وعليه االستقالة.وكتب "أصر على  قال المحامي نجاد البرعي، أن

. وأن السيسي أخطأ حين دافع عن سعودية الجزر وأن عليه االعتذار .أن من وقع اتفاقية الجزر هو رئيس الوزراء وعليه االستقالة.

 . هذا رأيي"...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2016/11/9/%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%AF%D8%B4%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%8A%D9%88%D9%85-11-11-%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A/2959760
https://www.youm7.com/story/2016/11/9/%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%AF%D8%B4%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%8A%D9%88%D9%85-11-11-%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A/2959760
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1304652-%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9--%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D9%83%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1304652-%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9--%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D9%83%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1304625-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D9%85%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1304625-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D9%85%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1304773-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A3-%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1304773-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A3-%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D8%B1


 

 

6002نوفمبر  90  مرصد اإلعالم المصري       8   

 

 الثالثالمحور 

 المصري االقتصاديتطورات المشهد 
 

 (بوابة األهرام) مليون دوالر خالل أكتوبر 220البنك المركزي: االحتياطي النقدي يفقد 

مليار دوالر إلى  09.296مليون دوالر خالل شهر أكتوبر الماضي ليهبط من  220النقدي بنحو  أعلن البنك المركزي، تراجع اإلحتياطي

 مليار دوالر. 09.040

 

 (األهرامبوابة ) وشركات الدواء المتوسطة مصيرها إلى اإلغالق الخام.مستثمرون: توقفنا عن شراء المواد 

أكد مستثمرون في صناعة الدواء، أنهم توقفوا عن شراء المواد الخام المستخدمة في تصنيع األدوية، مع تحرير سعر صرف الجنيه 

والذي رفع التكاليف بشكل كبير، مع استمرار ثبات أسعار األدوية "، موضحين أن الشركات المتوسطة في القطاع لن تستطيع 

 يكون الحظ من نصيب الكبار فقط.االستمرار في العمل، وس

 

 (بوابة األهرام) نائب وزير المالية: مصر تتسلم الشريحة األولى لقرض الصندوق الثالثاء المقبل

قال نائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كوجك، إن مصر ستتسلم الشريحة األولى من قرض صندوق النقد الدولي يوم 

 مليار دوالر. 2..6رويترز"، أن قيمة الشريحة “لـ الثالثاء المقبل.وأوضح نائب الوزير، في تصريحات 

 

 (بوابة األهرام) مليار جنيه ٥.٦٢البورصة تغلق بأرباح 

 مليار جنيه. ٥.٦٢ارتفاع جماعي. لمؤشراتها، وربح رأسمالها السوقي نحو  علىأنهت البورصة المصرية تعامالت، اليوم الثالثاء، 

 

 (بوابة األهرام) مليون جنيه 20وزيرة االستثمار تفتتح خط إنتاج دوائي جديد باستثمارات 

مليون  20افتتحت وزيرة االستثمار داليا خورشيد، خط إنتاج دوائي جديد لشركة جالكسوسميث كالين البريطانية لألدوية بقيمة 

ستثمار محمد خضير وسيمون دينجامنز، عضو جنيه، بحضور سفراء بلجيكا وانجلترا في القاهرة والرئيس التنفيذي لهيئة اال

مجلس اإلدارة، والعضو المنتدب للشركة في مصر وعدد من كبار  ممدوح، رئيسمجلس إدارة الشركة األم العالمية، وعمرو 

 المسئولين.

 

 (أصوات مصرية) بلومبرج: بيع البنوك للدوالرات يجذب المصريين من الجانب المظلم

ألف دوالر حصل عليها أحمد، أحد مصنعي النسيج، الستيراد  028"بالرغم من أنه حصل فقط على نصف ما طلبه من البنك، إال أن 

بلومبرج عن وضع سوق العملة في مصر، ُنشر  الغزل تطلب الحصول عليها ما يقرب من عام"، هكذا تقول مقدمة تقرير لوكالة

 اليوم بعنوان "البنوك تقدم الدوالرات الستقطاب المصريين من الجانب المظلم".

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1297108.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1297108.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1297032.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1297082.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1297082.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1296981.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1296981.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1297009.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1297009.aspx
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69764
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69764
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 (مصريةأصوات ) : مصر حصلت على الستة مليارات دوالر الضرورية لقرض الصندوقالماليةوزير

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن مصر حصلت على الستة مليارات دوالر من التمويل الثنائي الضروري لنيل برنامج إقراض 

 مليار دوالر لمدة ثالث سنوات. 06من صندوق النقد الدولي قيمته 

 

 (أصوات مصرية) أزمة بوتاجاز بمحافظتين بسبب التسعيرة الجديدة

تسبب رفع الحكومة ألسعار البوتاجاز، والبنزين، والسوالر في نقص أسطوانات الغاز في محافظتي الفيوم وبني سويف، بعد أن 

 هلكين بأسعار تصلقام تجار سوق سوداء "وسريحة" بحسب مواطنين بشراء واالستحواذ على األسطوانات تمهيدا لبيعها للمست

 جنيها لألسطوانة الواحدة. 40إلى 

 

 (أصوات مصرية) لمناقشة قرض مصر 00/00المركزي: صندوق النقد يجتمع البنك 

نوفمبر  00لصندوق النقد الدولي سيجتمع يوم الجمعة المقبل الموافق  قال البنك المركزي في بيان صحفي إن المجلس التنفيذى

 مليار دوالر. 06الجاري، للنظر والموافقة على طلب مصر للحصول على قرض بمبلغ 

 

 (مصريةأصوات ) الجارد: سأوصي صندوق النقد بالموافقة على قرض مصر

، إنها ستوصي المجلس التنفيذي للصندوق بالموافقة على طلب مصر الحصول جارد، مديرة صندوق النقد الدوليقالت كريستين ال

 نوفمبر الجاري. 00مليار دوالر وذلك خالل اجتماع له في  06على قرض قيمته 

 

 (بوابة األخبار) ورومانياألف طن قمح من روسيا  640التموين: شراء 

ألف طن قمح منها  640أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن تعاقدها على شراء 

ن مناقصة عالمية الستيراد القمح من وكشفت الهيئة أنها كانت قد أعلنت ع.ألف طن قمح روماني 20ألف طن قمح روسي و 080

 .البورصات العالمية في السابع من الشهر

 

 (بوابة األخبار) جهات توقع عقًدا إلقامة منطقة تجارية لوجيستية باإلسماعيلية 3

شهد شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة 

 «.غرب القناة»اإلسماعيلية، إلقامة منطقة تجارية لوجيستية بمحافظة اإلسماعيلية 

 

 (بوابة األخبار) عقد وكالة تجارية مع شركة "رابيسكان"فالكون توقع 

واحدة  األمن وهيصحفي بمناسبة توقيع عقد وكالة تجارية مع شركة "رابيسكان" الدولية ألجهزة مؤتمر  عقدت شركة فالكون

وقعة مع فالكون فرانك بالدوين، نائب شركة  العالم والذيمن أكبر الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا النظم األمنية في 

 رابيسكان الدولية ألجهزة األمن.

 

http://www.aswatmasriya.com/news/details/69763
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69759
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69759
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69752
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69752
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69754
http://akhbarelyom.com/news/586667
http://akhbarelyom.com/news/586667
http://akhbarelyom.com/news/586539
http://akhbarelyom.com/news/586539
http://akhbarelyom.com/news/586516
http://akhbarelyom.com/news/586516
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 (بوابة األخبار) %60شعبة المحاجر: تعويم الجنيه سيرفع صادرات القطاع بنسبة 

الصناعات إبراهيم غالي، إن قرار تحرير سعر الصرف سيرفع قيمة قال رئيس شعبة المحاجر بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد 

 .%60صادرات القطاع بنسبة ال تقل عن 

 

 (بوابة األخبار) أرز طن 0600وأالف طن زيت  3ضخ عشرة أالف طن سكر و التموين:

التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أنها أرسلت مخاطبات للمحافظين للمطالبة قالت الشركة القابضة للصناعات الغذائية 

وأعلنت الشركة أنها ضخت السلعة.بسرعة سحب احتياجاتهم من السكر الحر من الشركة لتلبية احتياجات قاطنيها من تلك 

وأكثر من ألف  ثالثة أالف طن زيتو ف طن سكرعشرة أال باألمس في السالسل التجارية وشركات التعبئة والمنافذ التابعة لها

 .ومائتين طن أرز

 

 (بوابة األخبار) %02رئيس بنك الزراعة المصري: ننتظر موافقة المركزي على شهادات بفائدة 

عن قيام البنك بمخاطبة البنك المركزي المصري،  كشف السيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية واالئتمان الزراعي،

سنوية، لتواكب زيادة أسعار الفائدة التي أعلنها  %02للحصول على موافقته لطرح شهادات ادخارية بالجنيه المصري، بفائدة 

 البنك المركزي مؤخًرا.

 

 (اليوم السابع) رحالت دولية لعدم جدواها االقتصادية 2مطار القاهرة يعلن إلغاء 

وقالت مصادر مالحية  .رحالت دولية، وذلك لعدم الجدوى االقتصادية لها 2شهد مطار القاهرة الدولى صباح اليوم األربعاء إلغاء 

" التجهة 002رحالت دولية تابعة للخطوط المصرية العالمية، حيث ألغت رحالت " 2إنها تلقت إخطارا بإلغاء  بمطار القاهرة الدولى

المتجهة إلى  006المتجهة إلى القصيم، ورحلة  482المتجهة إلى بيرجامو اإليطالية، و 930المتجهة إلى جدة، و 902الى ينبع، ورحلة 

 ينبع.

 

 (مصر العربية) في بنك مصر 08.32جنيه في أبوظبي اإلسالمي .. و 08.20الدوالر بـ  في بداية التعامالت

 أبو ظبيفي بنك  للشراء 80..0وجنيه للبيع  08.20سجل سعر الدوالر اليوم األربعاء ارتفاًعا في بداية تعامالت البنوك حيث بلغ 

 للشراء. 08.00جنيه للبيع في بنك مصر و 08.32اإلسالمي.فيما سجل 

 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/586462
http://akhbarelyom.com/news/586462
http://akhbarelyom.com/news/586451
http://akhbarelyom.com/news/586451
http://akhbarelyom.com/news/586453
http://akhbarelyom.com/news/586453
https://www.youm7.com/story/2016/11/9/%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%B9%D9%84%D9%86-%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-%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/2959802
https://www.youm7.com/story/2016/11/9/%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%B9%D9%84%D9%86-%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-%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/2959802
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1304851-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA--%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%80-18-50-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A----%D9%8818-35-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1304851-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA--%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%80-18-50-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A----%D9%8818-35-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 الرابعالمحور 

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األمنية: األخبار 

 (بوابة األهرام) انتهاء المرحلة الرابعة من خطة تدريب قوات األمن المركزي السنوية

شهد اللواء محمد هشام عباس، مساعد الوزير، رئيس قوات األمن المركزي، فعاليات انتهاء المرحلة الرابعة من خطة التدريب 

السنوية لقوات األمن المركزي، حيث يضطلع األمن المركزى بدور حيوى فى إستراتيجية عمل وزارة الداخلية، الذي يقوم على 

 القانوني.بينما يتمثل المحور الثانى فى أعمال المواجهة والضبط  تأمين والوقاية،محورين أساسيين.ويتمثل األول فى ال

 

 (بوابة األهرام) مقتل ربة منزل برصاصة خطأ من ضابط شرطة أثناء القبض على تاجر مخدرات بمدينة نصر

لقيت ربه منزل مصرعها علي يد ضابط بمديرية أمن القاهره عن طريق الخطأ، عندما توجه للقبض علي تاجر مخدرات داخل 

شقته بمنطقة مدينة نصر، وبمجرد شعور المتهم بقدوم قوات الشرطة للقبض عليه، أطلق عليهم النيران من نافذة شقته مما 

 اضطر القوات لمبادلته إطالق الرصاص.

 

 (بوابة األخبار) في تبادل إلطالق النار مع الشرطة أثناء سرقة سيارة بدمياط 3وإصابة مصرع 

لقي سائق مصرعه متأثرا بإصابته بطلق ناري في الرقبة، وأصيب عاطل آخر من أفراد تشكيل عصابي لسرقة السيارات في تبادل 

 سيارة.مع الشرطة أثناء إحباط محاولة سرقة إلطالق النار 

 

 (بوابة األخبار) واراهن على الدولة والشعب ٥٥/٥٥اعددنا خطط لتامين المنشات خالل  فالكون:رئيس 

نوفمبر ال تمثل لنا شيء واراهن على اإلجراءات  ٥٥جروب   إن أحداث  قال شريف خالد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لفالكون

تحافظ  خطط واستراتجياتوأضاف خالد إننا نقوم بإتباع ووعى الشعب المصري في مواجهة أي احتماالت. تتخذها الدولةالتي 

 األوقات.على أمن وسالمة المنشآت الحيوية في كل 

 

 (اليوم السابع) 00/00لـ مدير أمن السويس: دوريات لياًل ونهاًرا فى الشوارع استعداًدا 

قال اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، إن قوات الشرطة بالسويس مستعدة تماًما لتامين المحافظة خالل يوم 

نوفمبر المقبل، مؤكًدا أن المحافظة بالكامل مؤمنة.وأشار أنه يتم حالًيا تمشيط المناطق الجبلية لجبال عتاقة والعين السخنة  00

وأضاف أنه توجد دوريات أمنية تجوب جميع .ى تقوم بحمالت التمشيط قوات الشرطة بالمحافظةوشرق وغرب قناة السويس، والت

 شوارع المحافظة لياًل ونهاًرا من أجل تأمين المحافظة والمواطنين.

 

 (اليوم السابع) 00/00مديرية أمن بورسعيد ترفع حالة االستعداد للتصدى لدعوات 

أعلنت مديرية أمن بورسعيد، رفع حالة االستعداد "ج" بإلغاء جميع اإلجازات للعاملين بها فى اإلدارات المختلفة، وذلك تزامنا 

 " للتظاهر.00/00"مع وضع خطة تأمين المحافظة خالل دعوات 

http://gate.ahram.org.eg/News/1297061.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1297061.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1296967.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1296967.aspx
http://akhbarelyom.com/news/586284
http://akhbarelyom.com/news/586284
http://akhbarelyom.com/news/586516
http://akhbarelyom.com/news/586516
https://www.youm7.com/story/2016/11/9/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%8011/2959430
https://www.youm7.com/story/2016/11/9/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%8011/2959430
https://www.youm7.com/story/2016/11/9/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%89-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-11-11/2959405
https://www.youm7.com/story/2016/11/9/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%89-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-11-11/2959405


 

 

6002نوفمبر  90  مرصد اإلعالم المصري       12   

 

 -محاكم ونيابات: 

 (بوابة األهرام) بطالن ترسيم حدود مصر والسعودية حول تيران وصنافير وتأييدرفض استشكال الحكومة 

المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر  رفض االستشكالبقضت الدائرة األولى بمحكمة القضاء اإلدارى، بمجلس الدولة، 

من الدائرة األولى ببطالن توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمنة 

م ية، وتغريالتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، والمطالب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى المنازعة الدستور

 جنيه. 800الحكومة 

 

 (بوابة األهرام) متهًما بخليه السالم للتحريض على التظاهر ٥١النيابة تأمر بصبط وإحضار 

ذمة  علىمتهًما متهم  .0بط وإحضار قررت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام األول، بض

مدار األيام الماضية من ضبط  علىخلية السالم"، بعد أن تمكنت األجهزة األمنية “بـ ، المعروفة 6002لعام  62230القضية رقم 

 متهمين بمدينة السالم. 2

 

 (بوابة األهراماألجنبي )"القضاء اإلداري" تقضي بعدم االختصاص في دعوى حظر النشر فى قضية التمويل 

قضت الدائرة األولى بمحكمة القضاء اإلدارى، بمجلس الدولة، بعدم اختصاصها بالفصل فى الدعوى المقامة من سمير صبرى 

قضائية، بحظر النشر فى قضية التمويل المحامى، لوقف القرار الصادر من المستشار هشام عبد المجيد رئيس هيئة التحقيق ال

 األجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى.

 

 (بوابة األهرام) عدم اختصاص القضاء اإلداري بنظر دعوى حصول المستثمرين على الجنسية المصرية

قضت الدائرة األولى بمحكمة القضاء اإلدارى، بمجلس الدولة، بعدم اختصاص بنظر الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، 

 المصرية.التى تطالب بوقف مناقشة قانون يتيح للمستثمرين الحصول على الجنسية 

 

 (بوابة األخبار) طالب بجامعة األزهر من تهمة االعتداء على األمن ٠براءة 

طالب بجامعة األزهر من االتهام الموجه لهم بالتظاهر واالعتداء على قوات أمن  ٠قضت محكمة جنايات شمال القاهرة ببراءة 

 شركة "فالكون" وإتالف منشآت الجامعة.

 

 (بوابة األخبار) إرهابية بكرداسةبراءة متهم وتأييد حبس آخر التهامهما باإلعداد لعملية 

مستأنف إرهاب ببراءة متهم وتأييد حبس آخر عام مع النفاذ التهامهما باإلعداد الرتكاب عملية إرهابية بكرداسة.  68قضت الدائرة 

عبد المجيد تقدموا باستئناف على حبسهما عام مع الشغل كان المتهمان سعيد على سعد عبد المعطي وأحمد عبد الرحيم 

والنفاذ فقضت المحكم بقبول استئناف الثاني وإلغاء الحكم وبراءته وسقوط االستئناف والمصاريف للمتهم األول بتأييد الحبس 

 عليه.

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1296834.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1296834.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1296915.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1296915.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1296938.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1296938.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1296937.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1296937.aspx
http://akhbarelyom.com/news/586459
http://akhbarelyom.com/news/586459
http://akhbarelyom.com/news/586321
http://akhbarelyom.com/news/586321
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد السيناوي
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قوات الجيش المصري تقوم بتهجير سكان قرى ومناطق جنوب مدينة الشيخ زويد بالكامل، باستثناء قرية أبو طويلة التى    -

نيًا بالتهجير بعد انكارها أمس، حيث قالت الجريدة (، وجريدة الوطن تعترف ضمالندوة للحقوق والحرياتمازالت تحت القصف )

في احد اخبارها أن أهالي مناطق العكور والشهاوين والمهنية والبخايتة، فروا من المكان، بسبب االشتباكات العنيفة التي شهدتها 

 (الوطن) مناطق عدة في جنوب الشيخ زويد

جنود وهم: النقيب مصطفى أحمد الحفناوى،  2ضباط و  3انفجار عبوة ناسفة في مدرعة بجنوب مدينة الشيخ زويد، واصابة  -

 66جنود وهم، عبد اهلل محمد إبراهيم،  2مخلوف، وسنة، والمالزم أول، أحمد أسامة  .6سنة، والنقيب، طارق جمال محمد،  .6

سنة، ورمضان أبو الحسن محمد،  60سنة، وحسن إبراهيم حسن،  60سنة، وشريف حسن معوض،  60سنة، وريمون نسيم حبيب، 

 األنفجار اعقبه هجوم مسلح.( ، السابعاليوم ) سنة 64سنة، وصابر محمد رجب،  60

تواصلت يوم الثالثاء العمليات األمنية بمختلف أنحاء شمال سيناء لمالحقة مطلوبين أمنيا، وقالت مصادر أمنية وشهود عيان،   -

والمقاطعة والمهدية، وأقامت  إن القوات طوقت مناطق جنوب رفح والشيخ زويد وانتشرت فى قرى التومة والجورة ونجع شيبانة

نقاط تفتيش حول محيطها، أضافت المصادر، أن عمليات التمشيط األمنى شملت مناطق جنوب وغرب العريش، ومناطق وسط 

سيناء، وتشديد إجراءات التفتيش على الطرق الرئيسية والفرعية، وإغالق محيط المقرات الحكومية الهامة فى مدينة العريش، 

 (اليوم السابعومدخل مدينة الشيخ زويد وميدان الضاحية والمالح بالعريش )وإغالق ميدان 

 (الوطن) قذائف عشوائية على قرية المعنية جنوب الشيخ زويد 4سقوط -   

قصف مدفعي استهدف قرية المعنية جنوب مدينة الشيخ زويد يؤدي إللحاق أضرار كبيرة بمنازل المدنين، وإصابة سيدة  -

أعوام  3عام، الطفلة / جودي فايز عابد  02عام، الطفلة / زمزم فايز عابد  40/ نادية عواد عودة  ةالسيد :وهموطفلين، 

 (الندوة للحقوق والحريات)

 ام تحرك أى لرصد زويد؛ الشيخ بجنوب المهجورة العكور مدرسة لداخ األول كمائن، ثالثانشاء قوات الجيش المصري تنجح في -

متًرا عن سطح األرض،  20ور والتي ترتفع لمسافة العك تبة أعلى والثاني زويد، الشيخ جنوب والعكور المقاطعة قريتي بين

 (الوطنوالثالث أعلى تبة الصوالحة بنفس المنطقة )

بدعوى تبعيتهم  دراجات نارية 00سيارات و 2آخرين، وتدمير  30شخص وإصابة  20 تصفيةوقوات الجيش تقصف قرية المقاطعة،  -

 (الوطن) للعناصر المسلحة
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اليوم ) بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء مسلحين يقومون بتفجير ضريح " شميعة" و"صبحة" الكائنان ضمن مقابر مزار  

 (السابع

 

https://www.facebook.com/nadwahqoq/posts/1788729318073137
https://www.facebook.com/nadwahqoq/posts/1788729318073137
http://www.elwatannews.com/news/details/1573800
http://www.elwatannews.com/news/details/1573800
http://www.youm7.com/story/2016/11/8/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%A8%D9%89-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-9%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A9/2958437
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