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 األولالمحور 

 تطورات السياسة الخارجية

 )مصرالعربية( مصر تنهي ديونها إلى تركيا وتسدد قسطا من الوديعة الليبية

 511مليون دوالر ديون مستحقة إلى ليبيا وتركيا لتنهي آخر حصة إلى أنقرة فيما يتبقى  051قال البنك المركزي إن مصر سددت 

 لليبيا.مليون دوالر 

 

 )مصرالعربية( كاتب إسرائيلي: شكرا لمصر

"على إسرائيل أن تتوجه بالشكر لمصر جراء عدم انتقام حماس من هجوم نفق غزة".جاء ذلك في تحليل للكاتب عاموس 

هاريل  بصحيفة هآرتستعليقا على دور القاهرة في عدم تنفيذ الحركة الفلسطينية ضربات انتقامية رغم تدمير تل أبيب أحد 

وأضاف هاريل: "حقيقة أن حركتي الجهاد اإلسالمي وحماس لم  تردا على اآلن على   أشخاص أمس الثالثاء. 8ومقتل األنفاق 

من عناصرها المسلحة بينهم قيادات ميدانية بارزة بعد أن فجرت إسرائيل نفقا كانوا يحفرونه تشير إلى أن هذه  8مقتل 

  خسارة رجالها".الجماعات تجاوزت مرحلة "رد الفعل الغريزي" تجاه 

 

 )مصرالعربية( «العقرب»هيومن رايتس ووتش: بارقة أمل لنزالء سجن 

 فيما اعتبرته بارقة أمل لنزالء "سجن العقرب" في مصر، أشادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق اإلنسان، بتوصية هيئة

مفوضي الدولة )التابعة لمجلس الدولة(، بانتداب لجنة من خبراء الطب والهندسة وحقوق اإلنسان؛ لتقييم مالئمة السجن شديد 

 الحراسة بمنطقة طره جنوبي القاهرة، الستضافة السجناء.

 

 )مصرالعربية( هيومن رايتس ووتش: لهذا السبب.. ألغت ألمانيا تدريبا للشرطة المصرية

ة محاولة مصرية لسحق المعارضة على اإلنترنت" حيث ألغت تدريبا قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن ألمانيا "تدخلت لعرقل

 لعناصر تابعة لشرطة الدولة العربية األكثر تعدادا سكانياعلى خلفية مخاوف حقوقية.

 

 )بوابة األهرام( "الخارجية" تنفي إبداء مصر الرغبة في المشاركة كـ"مراقب" في اجتماعات "أستانة"

تداولت بعض المواقع اإللكترونية المحلية واألجنبية وصفحات التواصل االجتماعي أنباء تفيد بإبداء مصر الرغبة في المشاركة 

المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وقد مركز  كـ"مراقب" في اجتماعات أستانة الخاصة بتسوية األزمة السورية.

 .وغير دقيقة بالتواصل مع وزارة الخارجية، والتي أوضحت أن تلك األنباء مضللة

 

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1462627-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D8%AF-%D9%82%D8%B3%D8%B7%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1462627-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D8%AF-%D9%82%D8%B3%D8%B7%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%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%A9/1462617-%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A--%D8%B4%D9%83%D8%B1%D8%A7-%D9%84%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%A9/1462617-%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A--%D8%B4%D9%83%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/1462605-%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4--%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%C2%BB
http://www.masralarabia.com/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/1462605-%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4--%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%C2%BB
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%A9/1462620-%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4--%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8--%D8%A3%D9%84%D8%BA%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%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%A9/1462620-%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4--%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8--%D8%A3%D9%84%D8%BA%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/1635531.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1635531.aspx
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 )بوابة األهرام( الشئون الخارجية بمجلس النواب األمريكي علي عبدالعال يلتقي رئيس لجنة

في إطار زيارته على رأس وفد برلماني الواليات المتحدة األمريكية، التقى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وبعض 

وتطرقت المباحثات بين الجانبين إلى  س رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب األمريكي.أعضاء الوفد المرافق، أيد روي

 .ألخيرة في العالقات بين البلدينالتطورات ا

 

 )بوابة األخبار( يلتقى بول رايان رئيس مجلس النواب األمريكي« عبدالعال»

التقى الدكتور على عبدالعال وأعضاء الوفد البرلماني المصري مع  بول رايان رئيس مجلس النواب األمريكي، وبعض النواب 

 عارضة، والنائب ستيف سكاليس.األمريكيين، منهم  نانسي بيلوسي زعيمة الم

 

 بوابة االخبار() يشارك في منتدى الشباب العالمي بمصر« بينج»الخارجية الصينية: مبعوث الرئيس 

أكدت "هوا تشون ينج" المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، مشاركة وزير التعليم الصيني تشن باو شنع، في منتدى الشباب 

 نوفمبر الجاري، بصفته مبعوثا خاصا للرئيس الصيني شي جين بينج. 2إلى  2ترة العالمي في مصر خالل الف

 

 )بوابة األخبار( السفير األلماني بالقاهرة يؤكد أهمية دور مصر المحوري في استقرار المنطقة

أكد يوليوس جيورج لوي سفير ألمانيا بالقاهرة أهمية دور مصر المحوري الذي تقوم به في استقرار المنطقة، وأن تستمر في هذا 

ولوية قصوى لبالده، موضحا أن االستقرار له مفاهيم عديدة منها العسكرية والشرطية وكذلك الدور وهذا االستقرار يمثل أ

 الثقافية واالقتصادية مثل العمل على القضاء على البطالة ورفع نسبة التشغيل.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1635423.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1635423.aspx
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2561711/1/%C2%AB%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%C2%BB-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2561711/1/%C2%AB%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%C2%BB-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2561536/1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%C2%AB%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%AC%C2%BB-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2561503/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2561503/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-.html
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 لثانياالمحور 

 لداخليةاتطورات السياسة 

 

 (اليوم السابع) السيسي يتلقى اتصاال هاتفيا من الملك سلمان

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تناول االتصال سبل تعزيز العالقات الثنائية بين اتصااًل هاتفيًا من السيسي، تلقى 

 البلدين، فضاًل عن االستمرار فى التعاون بمجال مكافحة اإلرهاب.

 

 (اليوم السابع) قرارات هامة للحكومة باجتماعها األسبوعى 2

على استصدار قرار رئيس مجلس  لموافقةا :قرارات شملت 2خالل اجتماعه واتخذ  شريف إسماعيل،برئاسة مجلس الوزراء أجتمع 

 اخلة فى الموازنة العامة للدولة،ية الحكومية على كافة الجهات الحكومية الدالوزراء بتعميم تنفيذ نظام إدارة المعلومات المال

على اعتماد بعض القرارات والموافقة على استمرار العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين آخرين،  الموافقةو

 الوزارية لفض منازعات االستثمار، والمتعلقة بعدد من الموضوعات.والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة 

 

 (سابعاليوم ال) يتلقى اتصاال من نظيره الصومالى "فرماجو" لبحث تعزيز عالقات البلدينسي السي

 قات الثنائية بيناتصاال هاتفيا من الرئيس الصومالى محمد عبد اهلل فرماجو، تناوال خالله سبل تعزيز العالالسيسى، تلقى 

 البلدين، فضال عن تعزيز التعاون فى مجال مكافحة اإلرهاب والتطرف.

 

 (الوطن) طلب إحاطة لرئيس الوزراء إلعادة النظر في معاشات العاملين بالداخلية

بشأن إعادة النظر في معاشات والمالية، ووزيري الداخلية، تقدم النائب محمد الحسينى، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، 

وطالب "الحسيني"، بضرورة المساواة بخصوص البدالت  وموظفين مدنيين(. -وأفراد -وأمناء -العاملين بوزارة الداخلية )ضباط

 والحوافز بين جميع العاملين بالوزارة من حيث المعاملة المالية المقررة لهم.

 

 (الوطن) يسي: القضاء على اإلرهاب بالمنطقة وخارجها سيتحقق بالعمل الجماعيالس

وفًدا من قيادات الطائفة اإلنجيلية األمريكية، بحضور خالد فوزي رئيس المخابرات العامة، والقس الدكتور السيسي، استقبل 

السفير بسام راضي أن اللقاء تطرق إلى سبل مواجهة اإلرهاب، حيث أكد   وذكر أندريه زكي رئيس الطائفة اإلنجيلية في مصر.

أن القضاء على اإلرهاب في المنطقة وخارجها لن يتحقق إال بالعمل الجماعي وتبني المجتمع الدولي الستراتيجية متعددة  لسيسيا

هابية، وبما يحول دون حصولها على مأوى أو األركان، وبحيث يتم التعامل مع كافة العناصر واألطراف الداعمة للتنظيمات اإلر

 سالح أو معسكرات تدريب أو تمويل. 

http://www.youm7.com/story/2017/11/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/3491120
http://www.youm7.com/story/2017/11/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/3491120
http://www.youm7.com/story/2017/11/1/7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7/3490866
http://www.youm7.com/story/2017/11/1/7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7/3490866
http://www.youm7.com/story/2017/11/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AC%D9%88-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA/3490920
https://www.elwatannews.com/news/details/2673099
https://www.elwatannews.com/news/details/2673099
https://www.elwatannews.com/news/details/2671404
https://www.elwatannews.com/news/details/2671404
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 (الوطن) النقابية النقابات المستقلة ترفض مشروع قانون التنظيمات

أعلن عدد من النقابات المستقلة رفضها التام لمشروع قانون المنظمات النقابية، جاء ذلك خالل اجتماعهم، اليوم، بالحزب 

المصري الديمقراطي، بحضور فريد زهران رئيس الحزب، وأحمد البرعي وزير القوى العاملة األسبق، وسعد شعبان رئيس اتحاد 

 ئب خالد عبد العزيز شعبان عضو مجلس النواب، وكمال عباس منسق عام دار الخدمات النقابية.عمال مصر الديمقراطي، والنا

 

 (رامبوابة األه) راهبات الفرنسيسكان يوقعن استمارة "كلنا معاك من أجل مصر"

السيسى لفترة رئاسية ثانية، ا معاك من أجل مصر"، لدعم ترشح وقعت راهبات مدرسة الفرانسيسكان استمارات حملة "كلن

 الستكمال ما أنجزه خالل الفترة األولى من مشروعات وخطط فى كافة الملفات السياسية واالقتصادية واألمنية.

 

  (لمصري اليوماعن واقعة اغتصاب تالميذ النزهة )« التعليم»تصريح من 

الميذ ت 3قالت عبير إبراهيم، مدير عام التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، إن ما حدث في مدرسة النزهة باغتضاب 

أن مسؤولين من  »وأضافت  «.نحن ال نشرف ماليا وإداريا فقط على المدرسة إنما سنتواجد بشكل دائم»، مشددة: «مصيبة»

ال شك أننا نخشى من التأثير على الطالب »دمة لطمأنة الطالب وأولياء األمور، قائلة: الوزارة سيتواجدون بالمدرسة خالل الفترة القا

 «.سنتعاون مع أولياء األمور الراغبين في نقل أبنائهم من المدرسة»، مضيفة: «المطلوبين للشهادة أمام جهات التحقيق

 

 المصري اليوم() مصطفى الفقي: أطالب المعارضة ببناء صفوفها بطريقة أفضل وشكل شرعي

السيسي، نظًرا ألن الرئيس الموجود في السلطة للـ الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن هناك انحياًزا في العموم  قال

أنه يجب على المعارضة أن تبني صفوفها وأضاف  يكون له انحياز دائًما، مشيًرا إلى أن ذلك أمر يحدث في معظم دول العالم.

 بطريقة أفضل وبشكل شرعي مع االلتزام بالقانون.

 

 (بوابة األخبار) الحكومة توضح أسباب بوقف منح تراخيص اإلعالنات الجديدة

أكد السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن توجيه الحكومة،  بوقف منح تراخيص جديدة مؤقتًا 

يأتي ذلك لوضع حد للعشوائية التي يتسم بها أسلوب وضع هذه اإلعالنات، بما يترجم  لإلعالنات بالمدن وعلى الطرق الرئيسية.

اري للمدن، واالرتقاء بالقيمة الجمالية، وتحسين الصورة البصرية، من خالل االرتكاز على الحرص على الحفاظ على المظهر الحض

الوزراء قد كلف بتشكيل لجنة فنية متخصصة، تضم إلى جانب إلى أن رئيس وأشار  .الوسائل العلمية والفنية والتقنية الحديثة

ضاري، عددا من الجهات المعنية، تضطلع بالبدء فورا في صياغة ووضع الضوابط وزارة التنمية المحلية، وجهاز التنسيق الح

الالزمة لمنح التراخيص الجديدة لإلعالنات بالمدن وعلى الطرق، ووجه رئيس الوزراء بضرورة اإلسراع حتى تكون هذه الضوابط 

 موضع التنفيذ في أقرب وقت، تحقيقا لهدف وقف هذه العشوائية.

 

 

 

https://www.elwatannews.com/news/details/2672943
https://www.elwatannews.com/news/details/2672943
http://gate.ahram.org.eg/News/1635684.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1213180
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1213161
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1213161
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2561484/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2561484/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9.html
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 لثالثاالمحور 

 لمشهد األمنياتطورات 

 

 (اليوم السابع) آخرين للجنايات بقضية اإلضرار باقتصاد البالد 23النائب العام يحيل حسن مالك و

متهما آخرين  20أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة القياى اإلخوانى حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودى، و

واالنضمام إليها هاربا ( إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء، وذلك التهامهم بتولى قيادة بجماعة اإلخوان  03) بينهم 

ألموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة واالعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما وإمدادها با

 والمنشآت العامة واإلضرار باالقتصاد القومى للبالد.

 

 (هرامبوابة األ) "متهمين في "خلية أوسيم  ٠١تجديد حبس

ي القضية المعروفة ، فمتهمين، باالنضمام لجماعة اإلخوان  01يزة، تجديد حبس قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الج

مين باالنضمام مته ٠١نيابة حوادث شمال الجيزة، أن قطاع األمن الوطني قد ألقي القبض على كشفت تحقيقات  ".سيمبـ"خلية أو

التهامهم بالتحريض ضد مؤسسات الدولة وتكفير األقباط، بمنطقة أوسيم، كما تبين من التحريات ضلوع ، إلى جماعة اإلخوان

 المتهمين في التخطيط ألعمال عدائية تستهدف مؤسسات الدولة، ورجال الشرطة والجيش والقضاء واألقباط.

 

 (بوابة األخبار) النيابة تواصل االستماع لشهادة الضباط في واقعة"وفاة متهم" بقسم العجوزة

االستماع إلى أقوال ضباط وأفراد الشرطة المتواجدين داخل القسم في واقعة وفاة تستكمل نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، 

في التحقيقات التي  كانت نيابة حوادث الجيزة، استمعت ألقوال عدد من المحتجزين بقسم شرطة العجوزة، .متهم داخل الحجز

 تجريها النيابة بوفاة متهم داخل الحجز واتهام أسرته للضباط بالتسبب في وفاته.

 

 (البوابة نيوز) قسم شرطة الطالبيةوفاة متهم داخل 

يوم األربعاء؛ وتقرر العرض على الطب الشرعي ل حجز قسم شرطة الطالبية، مساء توفي متهم على ذمة قضية مخدرات، داخ

كان مأمور قسم شرطة الطالبية، تلقي بالغا بوفاة متهم داخل الحجز، وتبين أن المتهم تم حبسه على ذمة  .لمعرفة سبب الوفاة

 إجراء التحريات وعرضه على الطب الشرعي للوقوف على سبب الوفاة. قضية مخدرات، وجار  

 

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2017/11/1/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D9%8823-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1/3490952
http://www.youm7.com/story/2017/11/1/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D9%8823-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1/3490952
http://gate.ahram.org.eg/News/1635760.aspx
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2561347/1/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2561347/1/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-.html
http://www.albawabhnews.com/2784166
http://www.albawabhnews.com/2784166
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 الرابعالمحور 

 تطورات المشهد العسكري

 

 )موقع وزارة الدفاع المصرية( الهاربة بمنطقة العمليات بطريق الواحات مسلحةلقضاء على باقى العناصر الا

استكماًلا للعملية العسكرية األمنية المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة والشرطة الستهداف العناصر اإلرهابية المتورطة 

القيام بعملية الواحات األخيرة، واستمراًرا للجهود المبذولة لمالحقة العناصر الفارة من الضربة الجوية التى نفذت أمس، قامت فى 

القوات الجوية بالتعاون مع قوات الصاعقة والشرطة بحصر وتثبيت وتتبع المجموعة اإلرهابية الهاربة بالمنطقة الصحراوية 

تنفيذ هجمة جوية دقيقة أسفرت عن القضاء على جميع العناصر اإلرهابية المتواجدة بمنطقة الواقعة غرب مدينة الفيوم، و

 الحدث، فيما تواصل المجموعات القتالية مدعومة بغطاء جوى تمشيط الدروب الصحراوية فى محيط العملية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mod.gov.eg/mod/NewsDetails.aspx?id=29971
http://www.mod.gov.eg/mod/NewsDetails.aspx?id=29971
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد السيناوي

 

 2102نوفمبر  0في 

 طيار صهيونية تطلق صاروخين استهدفا سيارة ومنزل داخل الحدود المصرية برفح.طائرة بدون  -

 

 2102نوفمبر  2في 

مياه من إختالط  استمرار انقطاع المياه عن حي سوق الخميس بمدينة العريش، مع وجود شكوى من سكان األحياء األخرى -

 .بالمجاري الشرب

 


