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 األولالمحور 

 المصرية الخارجيةتطورات السياسة 

 

 األخبار()بوابة  نقدر الموقف األمريكي الخاص بدعم االقتصاد المصري«: كيري»وزير الخارجية لـ

شكري أجرى اتصاال هاتفًيا بنظيره األمريكي جون كيري، لإلعراب عن تقدير مصر للموقف األمريكي الخاص بدعم خطة  سامحأجري 

اإلصالح االقتصادي المصرية التي طرحت على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي مؤخرا، والتي أيدتها الواليات المتحدة، باإلضافة 

وأضاف أبو زيد، أن االتصال تناول أيًضا تطورات األوضاع في  ي لجوانب مختلفة من االقتصاد في المرحلة األخيرة.إلى الدعم األمريك

سوريا وليبيا واليمن، وحرص الوزير األمريكي على إحاطة نظيره المصري بنتائج الزيارة التي قام بها إلى عمان واالتصاالت التي قام 

 .ةبها مع األطراف اليمنية المختلف

 

 )اليوم السابع( وزير الخارجية يبحث مع نظيره اليونانى تطوير العالقات بين البلدين

ن المقرر أن وزير الخارجية سامح شكرى، مع يكوس كوتزياس وزير خارجية اليونان الذى يقوم بزيارة إلى القاهرة، حيث م يلتقي

المصرية اليونانية وسبل تطويرها فى شتى المجاالت، باإلضافة  العالقات-التحريرالتى تعقد بقصر -تتناول جلسة المباحثات 

 إلى التعاون الثالثى القائم بين كل من مصر واليونان وقبرص.

 

 )موقع وزارة الخارجية المصرية( وزير الخارجية يسلم الرئيس اللبناني رسالة تضامن من السيسي

بأن سامح شكري وزير الخارجية التقى صباح اليوم األربعاء  د،أبوزي المستشار أحمدصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية 

حيث سلمه رسالة تهنئه وتضامن من  ببيروت،نوفمبر مع الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون في قصر بعبدا  12الموافق 

 .زيارة مصر في أقرب فرصه ممكنه لىإتضمنت دعوة الرئيس اللبناني  السيسي،

 

 )بوابة األهرام( نشاطه بلبنان ويلتقي مع سعد الحريري رئيس الوزراء المكلفوزير الخارجية يواصل 

واصل سامح شكري وزير الخارجية لقاءاته ونشاطه المكثف في لبنان، حيث التقي رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري 

يه من السيسي تضمنت التهنئة بانتخاب الرئيس اللبناني ميشيل عون، والتأكيد علي دعم مصر للبنان وسلمه رسالة خط

 واستقرارها، ودعوته لزيارة مصر في أقرب فرصه.

 

 )موقع وزارة الخارجية المصرية( وزير الخارجية يلتقي مع رئيس مجلس النواب اللبناني

صرح و بيروت. إلىمجلس النواب اللبناني خالل زيارته الحالية  الرئيس نبيه بري رئيس مع دولهالتقي سامح شكري وزير الخارجية 

مسار العالقات اللبنانية بين مصر ولبنان اللقاء تناول المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن 

 .ل من سوريا والعراق واليمنفي كاألوضاع اإلقليمية  إلىطرق اللقاء أيضا كما تات التي تقوم بها مصر في لبنان والمشروع

 

http://akhbarelyom.com/news/591078
https://www.youm7.com/story/2016/11/17/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86/2971261
https://www.youm7.com/story/2016/11/17/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86/2971261
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=697f837a-5030-4f01-8f34-f46b64c89e92
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=697f837a-5030-4f01-8f34-f46b64c89e92
http://gate.ahram.org.eg/News/1310201.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1310201.aspx
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=cc316078-d636-4100-a9b6-977886de0e0f
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=cc316078-d636-4100-a9b6-977886de0e0f
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 )بوابة األهرام( وزير خارجية لبنان: بيروت في حاجة ماسة إلى دعم القاهرة السياسي

التحديات التي تواجهها وتواجه أكد وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، أن بالده في حاجة ماسة إلى دعم مصر السياسي لمواجهة 

 .صري سامح شكريصحفي مشترك مع وزير الخارجية الم مؤتمرجاء ذلك خالل  شعوب المنطقة.

 

 )بوابة األهرام( وزير الخارجية يلتقي قيادات القوي السياسية اللبنانية خالل زيارته بيروت

صرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية التقي خالل زيارته لبنان اليوم 

مير والدكتور س االشتراكي،األربعاء، قيادات القوي السياسية اللبنانية، حيث التقي كاًل من وليد جنبالط رئيس الحزب التقدمي 

 اللبنانية والرئيس األسبق أمين الجميل رئيس حزب الكتائب اللبنانية. جعجع رئيس حزب القوات

 

 )بوابة األهرام( شكري يبحث مع وزير الصناعة اللبناني تعزيز التعاون االقتصادي بين البلدين

باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية استقبل بمقر إقامته  صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء مع وزير  حسين الحاج حسن وزير الصناعة اللبناني.بيروت، بالعاصمة اللبنانية 

 .مجاالت التعاون الثنائى بين البلدين إلىالصناعة اللبنانى تطرق 

 

 )المصري اليوم( بار المستثمرين اللبنانيين بمقر السفير المصريمأدبة عشاء لك

أقام سامح شكري وزير الخارجية، مأدبة عشاء لكبار المستثمرين اللبنانيين خالل زيارته إلى لبنان الليلة الماضية بمقر إقامة 

 .الزيارة التي قام بها إلى لبنان السفير المصري في بيروت نزيه النجاري، وذلك في ختام

 

 )الشروق(الخميس يوم شكري يشرح رؤية مصر للمتغيرات المحيطة مع حمدي رزق 

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري، وزير الخارجية، سوف يحل ضيًفا على 

أنه « أبو زيد»وأضاف  .الخميسيوم مساء  «صدى البلد»ذي يعرض على فضائية ، ال«نظرة»، في برنامجه اإلعالمي حمدي رزق

 سيتم خالل هذا اللقاء التليفزيوني اقتحام كافة الملفات الشائكة، وشرح رؤية مصر للمتغيرات المحيطة.

 

 )بوابة األهرام( رفيع المستوى "قطان": ال صحة لما نشرته بعض المواقع اإلخبارية حول زيارة وفد سعودى

نفى سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أحمد بن عبد العزيز قطان، صحة ما 

 دى رفيع المستوى لمصر لبحث ملف العالقات السعودية المصرية.نشرته بعض المواقع اإلخبارية المصرية بشأن زيارة وفد سعو

وأهاب السفير بكافة وسائل اإلعالم توخي الدقة والحذر عند تناقل مثل تلك األخبار، والتواصل مع القسم اإلعالمي بالسفارة 

 .رة أو المملكة العربية السعوديةللتأكد قبل نشر أي خبر يخص السفا

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1310254.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1310254.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1310301.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1310301.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1310329.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1310329.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1041916
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1041916
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15112016&id=fb533f5b-291a-496f-a521-22d477f3b579
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15112016&id=fb533f5b-291a-496f-a521-22d477f3b579
http://gate.ahram.org.eg/News/1309962.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1309962.aspx


 

 

6112نوفمبر  71  مرصد اإلعالم المصري       3   

 

 )اليوم السابع( يخضع لمحاكمة عادلة ويجب اإلفراج عنهأردوغان: مرسى ال 

حاكمة فى قضايا إرهاب أن الرئيس محمد مرسى، وعناصر جماعة اإلخوان الخاضعين للم قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

وطالب أردوغان على هامش زيارته الحالية إلى باكستان،  ."وجرائم جنائية يعاقب عليها القانون "ال يتلقون محاكمة عادلة

 ."ما يهمنى هو اإلفراج عنهم بشكل عاجل وقالباإلفراج عن مرسى وقيادات الجماعة وليس إعادة محاكمتهم، 

 

 )بوابة األخبار( األلماني« البوندستاج»األفريقية يستقبل عضو نائب وزير الخارجية للشئون 

استقبل السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون األفريقية، شتيفان ليبيش عضو لجنة الشئون الخارجية 

تناول اللقاء مجمل العالقات الثنائية بين البلدين، وقضايا  .)البرلمان( األلماني، الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر بالبوندستاج

الهجرة غير الشرعية، فضال عن الموضوعات والقضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك في إطار عضوية مصر في 

 مجلس األمن.

 

 ()بوابة األهرام وزيرة الدولة والشركات األلمانية سبل دعم العالقات الثنائيةسفير مصر فى برلين يبحث مع 

بحث الدكتور بدر عبد العاطى سفير مصر فى برلين خالل لقائه مع ماريا فالخسبارت وزيرة الدولة بوزارة الزراعة األلمانية، وسائل 

فى مدينة "هانوفر"  Eurotierالعالقات الثنائية بين البلدين وذلك على هامش مشاركته فى فعاليات افتتاح معرض  دعم

 يعد أكبر معرض فى مجال تكنولوجيا اإلنتاج الحيوانى حول العالم. الذي

 

 )بوابة األهرام( السفارة البريطانية: رالي الطائرات القديمة يصل مصر دعما للسياحة

يضم مجموعة من الطيارين المتحمسين الذين يقودون طائرات قديمة  والذيالقاهرة  إلىوصل رالي الطائرات القديمة البريطانية 

تم تصنيعها في العشرينات والثالثينيات من القرن الماضي وتتبع الشركة البريطانية فينتاج إيرالينس إلى مصر وذكرت السفارة 

 امات لدعم السياحة في مصر.البريطانية بالقاهرة أن الرالي وصل مصر وقامت طائرة شراعية قديمة بالتحليق فوق األهر

 

 )بوابة األخبار( مصر تترأس اجتماعا بالجامعة العربية لبحث سبل حماية المستهلك

ة الدول العربيبدأت بمقر االمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال االجتماع األول للمختصين بموضوعات حماية المستهلك في 

 برئاسة مصر ومثلها اللواء عاطف يعقوب ومشاركة ممثلي أجهزة حماية المستهلك في الدول العربية.

 

 )مصرالعربية( وانألمجلة أمريكية للغرب: أنقذوا مصر قبل فوات ا

وهو ما استشهدت به مجلة "فورين بيج"  "."زفي مازيل السفير اإلسرائيلي السابق في مصر، كتب تقارير تفيد بأن مصر في مأزق

"، مطالبة الواليات المتحدة والغرب بسياسات عاقلة تجاه القاهرة وانألذ مصر قبل فوات افي تقرير بعنوان "يجب إنقا مريكيةألا

 حتى تنهض من كبوتها.

 

 

https://www.youm7.com/story/2016/11/16/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87-%D9%88%D9%8A%D8%B2%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%89-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D8%B6%D8%B9-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%AC%D8%A8/2970201
https://www.youm7.com/story/2016/11/16/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87-%D9%88%D9%8A%D8%B2%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%89-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D8%B6%D8%B9-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%AC%D8%A8/2970201
http://akhbarelyom.com/news/590909
http://akhbarelyom.com/news/590909
http://gate.ahram.org.eg/News/1310394.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1309917.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1309917.aspx
http://akhbarelyom.com/news/590695
http://akhbarelyom.com/news/590695
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%A9/1309229-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8--%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B0%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%EF%BB%B7%D9%88%D8%A7%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%A9/1309229-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8--%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B0%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%EF%BB%B7%D9%88%D8%A7%D9%86
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 (61)عربي الظروف لم تنضج بعد لزيارة محددة للقاهرة محمود الزهار:

أكد القيادي في حركة حماس الدكتور محمود الزهار أن التواصل مع مصر مازال قائما؛ مبديا رغبة لدى الحركة في زيارة القاهرة 

وعلى رأسها معبر ولقاء المسؤولين المصريين في إطار االنفتاح المصري األخير على قطاع غزة وبحث بعض الملفات الساخنة 

" وجود موعد محدد للزيارة، موضحا أن الظروف لم تنضج بعد لترتيب الموعد وأجندة 61عربي “لـ ونفى الزهار في حديث  .رفح

 اللقاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arabi21.com/story/960857/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%B6%D8%AC-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%84
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -الرئاسة المصرية: 

 (امبوابة األهر) ويؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول اإلفريقية رئيس كينيانائب السيسي يستقبل 

 لمصري.ا يحيي راشد وزير السياحةواستقبل السيسي، وليام روتو نائب رئيس جمهورية كينيا، وذلك بحضور وزير السياحة الكيني، 

 حول عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير عالقات التعاون بين البلدين. احثًاتباللقاء  شهدو

 

 (أصوات مصرية) محبوسا بينهم إسالم بحيري 26مصدر رئاسي: السيسي يعفو اليوم عن 

شخصًا محبوسًا.ومن بين األسماء التي  26سيصدر اليوم قرارًا بالعفو عن  السيسيالسيسي، إن للـقال مصدر بالمكتب اإلعالمي 

 سيصدر عنها العفو الكاتب إسالم بحيري، المحبوس لمدة عام بتهمة "ازدراء األديان".

 

 (اليوم السابع) السيسي يستقبل اليوم نائب رئيس اللجنة الدائمة بالمجلس الوطنى للنواب الصينى

ئمة للمجلس الوطنى لنواب يستقبل السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، اليوم الخميس، نائب رئيس اللجنة الدا

 حيث من المقرر أن يتم بحث تعزيز التعاون، إضافة إلى التطورات اإلقليمية والدولية. ."الشعب الصينى "جى بينج شوان

 

 (اليوم السابع) خبراء العدل يناشدون رئاسة الجمهورية بإصدار قانون جديد منظم لعملهم

ناشد خبراء وزارة العدل رئاسة الجمهورية بمساندة مطلبهم المتعلق بضرورة صدور قانون جديد منظم لعملهم، خاصة أن القانون 

رسل نادى خبراء وزارة العدل خطابا إلى رئاسة الجمهورية يطالبون بمساندتهم فى مطلبهم من ، وأ1596الحالى لم يعدل منذ عام 

ينظم أعمال الخبرة أمام القضاء  الذيمجلس النواب، والمتعلق بتحديد جلسات استماع لهم وسماع مقترحاتهم بشأن القانون، 

 والمعروض حاليا على اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب.

 -الحكومة المصرية: 

 

 (بوابة األهرام) نائب رئيس جمهورية كينيا يصل مقر مجلس الوزراء للقاء إسماعيل

نائب رئيس جمهورية كينيا، مقر مجلس الوزراء، وكان في استقباله المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس  وليليام روتو وصل

 هامش زيارته للقاهرة والتي تستغرق يومين يلتقي خاللها كبار المسئولين. على الوزراء،

 

 (بوابة األخبار) الحكومة تستعين بشركة انجليزية إلنتاج الكهرباء من الرياح

وافق مجلس الوزراء برئاسة شريف إسماعيل على مد صالحية مذكرة التفاهم السابق توقيعها بشأن إنشاء محطة إنتاج كهرباء 

سويس بين الشركة المصرية ( بمنطقة خليج الBOOميجاوات بنظام البناء والتملك والتشغيل) 691من طاقة الرياح بقدرة 

 شهر إضافيًا. 16لنقل الكهرباء وشركة "لكيال باور" االنجليزية لمدة 

http://gate.ahram.org.eg/News/1310110.aspx
http://www.aswatmasriya.com/news/details/70023
http://www.aswatmasriya.com/news/details/70023
https://www.youm7.com/story/2016/11/17/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/2971251
https://www.youm7.com/story/2016/11/17/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/2971251
https://www.youm7.com/story/2016/11/17/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87%D9%85/2970738
https://www.youm7.com/story/2016/11/17/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87%D9%85/2970738
http://gate.ahram.org.eg/News/1310027.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1310027.aspx
http://akhbarelyom.com/news/590952
http://akhbarelyom.com/news/590952
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 (الشروق) قرار حكومي لحل مشاكل المصانع المتعثرة

 777لس الوزراء برئاسة شريف إسماعيل، على الترخيص لمركز تحديث الصناعة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم وافق مج

بتأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين، أو المساهمة في شركات قائمة، وذلك بهدف تيسير سبل  6111لسنة 

 تمويل المصانع المتعثرة.

 

 (بوابة األخبار) ح قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة "العامة لمشروعات التعمير"مجلس الوزراء يوافق على مقتر

وافق مجلس الوزراء، على مقترح مشروع القرار الخاص بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية 

 برئاسة وزير الزراعة واستصالح األراضي.الزراعية، بحيث يكون 

 

 (بوابة األخبار) رئيس الوزراء يوافق على إسقاط الجنسية المصرية عن أسامة مهنا

ويأتي ذلك  .إسقاط الجنسية المصرية عن المدعو أسامة يونس عبد الهادي مهنا علىوافق شريف إسماعيل رئيس الوزراء، 

 .تقويض النظام االجتماعي واالقتصادي للدولة بوسائل غير مشروعة علىالنضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل 

 

 (اليوم السابع) رئيس الوزراء يعقد اجتماًعا اليوم لبحث توفير األدوية واحتياجات قطاع الصحة

وزراء "الصحة والمالية وقطاع يعقد شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اجتماًعا اليوم الخميس، مع بعض أعضاء حكومته من بينهم 

 األعمال العام"، لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بقطاع الصحة وتوفير الدواء، وبحث احتياجات قطاع الصحة.

 

 (اليوم السابع) سنوات 2وزير العدل يعيد تشكيل محكمتى القيم والعليا للقيم رغم إلغائهما من 

تشكيل هيئتى محكمة القيم والمحكمة  العدل، بإعادةوافق المجلس األعلى للقضاء، على قرار المستشار حسام عبد الرحيم وزير 

قضية فرض حراسة من بينها  179من الشخصيات العامة، وذلك للفصل فى  7قضاة و 9يتكون تشكيلها من  العليا للقيم والتى

 أمام المحكمة العليا للقيم. 21أمام محكمة القيم و 59

 

 (الشروق) رئيس الوزراء يوجه بسحب المشروعات المتوقفة من المقاولين المتقاعسين

شدد شريف إسماعيل رئيس الوزراء على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدالت تنفيذ تلك المشروعات من قبل الجهات المعنية 

وإعادة إسنادها إلى آخرين بما يضمن انتهاء بمحافظة الجيزة، ووجه بسحب المشروعات المتوقفة من المقاولين المتقاعسين 

 .تنفيذها وفًقا للجدول الزمنية المحددة وبالجودة المطلوبة

 

 (الشروق) مصدر رسمي: مصر ترفض إنشاء مراكز إليواء الالجئين على أراضيها

مقترحات بإقامة مراكز إليواء الالجئين أو المهاجرين غير الشرعيين المرحلين من أوروبا  أليأكد مصدر حكومى مصرى رفض مصر 

 على األراضى المصرية.

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16112016&id=52b9058c-2ea9-4346-adf5-b4fc17120fd0
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16112016&id=52b9058c-2ea9-4346-adf5-b4fc17120fd0
http://akhbarelyom.com/news/590943
http://akhbarelyom.com/news/590943
http://akhbarelyom.com/news/590922
http://akhbarelyom.com/news/590922
https://www.youm7.com/story/2016/11/17/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8B%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9/2971278
https://www.youm7.com/story/2016/11/17/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8B%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9/2971278
https://www.youm7.com/story/2016/11/16/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D9%87%D9%85%D8%A7/2971082
https://www.youm7.com/story/2016/11/16/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D9%87%D9%85%D8%A7/2971082
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16112016&id=b18980e4-854f-4f79-8349-8011ceb28aa5
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16112016&id=b18980e4-854f-4f79-8349-8011ceb28aa5
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16112016&id=533c5fba-f0c3-4cd2-8a70-9a922b71d2f0
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16112016&id=533c5fba-f0c3-4cd2-8a70-9a922b71d2f0
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 -البرلمان المصري: 

 (بوابة األهرام) السادات لعبد العال: "ما يحدث معي سابقة برلمانية لم تحدث من قبل"

طالب محمد أنور السادات عضو مجلس النواب، د. علي عبد العال رئيس البرلمان بمراجعة قرار منع مساعديه من دخول المجلس، 

 تحدث من قبل، ويقيد دوره كنائب. ومراعاة عدم تقييد عملهم، مؤكدا أن ما يحدث معه اآلن يعد سابقة برلمانية لم

 

 (أصوات مصرية) من مكافآت نواب البرلمان حال عدم حضورهم الجلسات %91صحيفة: خصم 

من  %91رئيس مجلس النواب علي عبد العال إجراءات تأديبية للنواب غير الملتزمين بحضور الجلسات، مؤكدا تطبيق خصم  أتخذ

 قيمة المكافأة التي يحصل عليها النائب حال عدم حضوره لمرتين متتاليتين.

 

 (اليوم السابع) هيئة مكتب النواب تبدأ التحقيق مع السادات فى شكوى غادة والى ضده

تبدأ هيئة مكتب مجلس النواب عصر اْلَيْوَم الخميس فى التحقيق مع النائب محمد أنور السادات، بناء على قرار اللجنة العامة على 

مسودة مشروع قانون الجمعيات األهلية للحكومة إلى بعض  بإرسالوالى، خلفية اتهامه من وزيرة التضامن االجتماعى غادة 

 السفارات األجنبية.

 

 -نقابات: 

 

 (بوابة االخبار) ٩٤٤نوفمبر لمناقشة التصعيد لتطبيق قرار  69"الصيادلة" تنظم عمومية طارئة 

وتناقش  نوفمبر، الساعة الواحدة ظهرًا بدار الحكمة في القاهرة 69 طارئة، الجمعةتنظم نقابة الصيادلة جمعية عمومية 

بالكامل، تعديل الئحة آداب المهنة، األدوية منتهية الصالحية، أخر مستجدات  755العمومية الخطوات التصعيدية لتطبيق قرار 

 قانون ضريبة القيمة المضافة.

 

 -سسات الدينية: المؤ

 

 (بوابة األهرام) المفتي يستقبل وفًدا رفيع المستوى من اإلفتاء اليوناني لبحث تعزيز التعاون بينهما

نى، كوموتي ميتسو مفتيجمالى اليوناني يضم الشيخ رفيع المستوى من اإلفتاء  وفًداالجمهورية  عالم مفتيشوقي استقبل 

معهد مدير الكوموتينى، وزير أحمد  مفتيكسانثى، أيتين بوستانتزى مستشار  مفتي سينيكوجلو فضيلةالشيخ مميت أمين 

، وسليم عيسى رئيس لجنة األوقاف واألموال اإلسالمية في اليونان، والسفير اليوناني في القاهرة، وذلك نىالدينى فى كوموتي

تعزيز التعاون الديني بين دار اإلفتاء واليونان، وحضر اللقاء وفًدا من اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري برئاسة لبحث أوجه 

 الدكتور أسامة العبد والدكتور أسامة األزهري.

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1310058.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1310058.aspx
http://www.aswatmasriya.com/news/details/70019
http://www.aswatmasriya.com/news/details/70019
https://www.youm7.com/story/2016/11/17/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89-%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%A9/2971294
https://www.youm7.com/story/2016/11/17/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89-%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%A9/2971294
http://akhbarelyom.com/news/590572
http://akhbarelyom.com/news/590572
http://gate.ahram.org.eg/News/1310200.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1310200.aspx
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 -تصريحات: 

 (بوابة األهرام) وليس من الحكومة السيسيفرج عامر: الحلول تأتي دائًما من 

أشاد النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، بقرار رئيس الجمهورية بشأن تركيب أجهزة المتابعة عبر األقمار 

لمنتجات البترولية ووضع نظام القياس األتوماتيكي لمستوى الوقود بالمحطات الذي يسمح الصناعية على سيارات نقل ا

 وليس الحكومة. السيسيبالمراقبة والتحكم عن بعد وضمان توافر الوقود بشكل مستمر، مؤكًدا أن الحلول تأتي من 

 

 (اليوم السابع) "راجع مصر قريب ومش هتأخر عليها" شفيق:أحمد 

أكد أحمد شفيق المرشح الرئاسى السابق أنه سيعود إلى مصر قريبا ولن يتأخر عليها خاصة بعد صدور حكم نهائى من المحكمة 

ى من شفيق فى اتصال هاتف وأضاف ."عليهابرفع اسمه من قوائم الترقب والوصول قائال:" طبعا أنا راجع مصر ومش هتأخر 

 .أنه حتى اآلن لم يعلق على الحكم أو يصدر أى بيانات خاصة به ولكنه سيعود إلى مصر فى أقرب وقت اإلمارات

 

 -توك شو: 

 (اليوم السابع) عبد الرحيم على يكشف خطة اإلخوان وحماس لتشكيل جيش مقاتل بمصر

للتخطيط لصناعة جيش حمساوى  6112يونيو  7عقد يوم  الذيعرض عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب، نص االجتماع 

ا ، موضحين السورية واليمنية على حد قولهى الساحتإخواني داخل مص، واستيطان الساحة المصرية بشكل كامل، مثلما حدث ف

 يونيو. 21وقفت أمامه  الذيأن هذا هو المخطط 

 

 (اليوم السابع) على هوى مصر يعرض مكالمة لعاكف يطمئن قيادى حمساوى أن األوضاع مهيأة لوجودهم

خالد صالح، عرض برنامج "على هوى مصر" مكالمة بين موسى أبو وفي حلقة جديدة من سلسلة اللقاءات بين عبد الرحيم على، 

، يطمئن "عاكف" من خاللها القيادى رشد العام السابق لجماعة اإلخواندى عاكف، الممرزوق، القيادى بحركة حماس، ومه

 .فى مصر أصبحت مهيأة لوجودهم بهاالحمساوى أن األوضاع 

 

 (اليوم السابع) عبد الرحيم على يعرض مع "خالد صالح" مكالمتين بين الشاطر و"هنية"

عرض عبد الرحيم على، فيديو لمكالمتين مسجلتين، بين خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة اإلخوان، ورئيس وزراء حماس 

الفلسطينية، والعالقات المشتركة التى تربط بينهما على حساب إسماعيل هنية، يوضح طبيعة العالقة بين الجماعة والحركة 

 مصر، إبان حكم محمد مرسى.

 

 (الشروق) «الناس بتيجي من أوروبا عشان تتعالج في مصر«: »منى مينا»لـ أحمد موسى 

شن أحمد موسى، هجوًما على الدكتورة منى مينا، وكيل عام نقابة األطباء؛ بسبب تصريحاتها األخيرة عن إعادة استخدام 

مصر رقم واحد بالعالم في عالج فيروس سي، متابعتيش اإلعالم بيكتب إيه عن مصر؟، الناس : »قائًلا.أكثر من مرة« السرنجات»

 .«جي من أوروبا عشان تتعالج عندنابتي

http://gate.ahram.org.eg/News/1310048.aspxhttp:/gate.ahram.org.eg/News/1310048.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1310048.aspxhttp:/gate.ahram.org.eg/News/1310048.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/11/17/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82-%D9%84%D9%80%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D9%85%D8%B4-%D9%87%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B1/2971303
https://www.youm7.com/story/2016/11/17/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82-%D9%84%D9%80%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D9%85%D8%B4-%D9%87%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B1/2971303
https://www.youm7.com/story/2016/11/16/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%84%D9%80-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86/2971083
https://www.youm7.com/story/2016/11/16/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%84%D9%80-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86/2971083
https://www.youm7.com/story/2016/11/16/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%83%D9%81-%D9%8A%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%AD%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%89/2971055
https://www.youm7.com/story/2016/11/16/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%83%D9%81-%D9%8A%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%AD%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%89/2971055
https://www.youm7.com/story/2016/11/16/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86/2971041
https://www.youm7.com/story/2016/11/16/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86/2971041
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17112016&id=1c79ab52-3146-4a8b-ae79-f56629f90f95
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17112016&id=1c79ab52-3146-4a8b-ae79-f56629f90f95
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 (الشروق) «مصيبة»إبراهيم عيسى: تصور الحكومة أن الشعب راضيا عن القرارات االقتصادية 

أعرب إبراهيم عيسى، عن تعجبه من قيام شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بتوجيه الشكر للشعب المصري على تفهمه لإلجراءات 

كيف عرفت الحكومة أن الشعب متفهم ومتقبل لهذه اإلجراءات؟ ومن أين جاء لها هذا اإلحساس؟ »وتساءل .االقتصادية اآلخيرة

 «.وما هو دليلها على ذلك؟

 

 -سوشيال ميديا: 

 (أصوات مصرية) البرادعي: عدم توفير الدواء للمرضى سلب للحق في الحياة

وشدد على أن "الحق فى الحياة أسبقية التعلوها ، قال محمد البرادعي، إن عدم توفير الدواء للمرضى هو سلب للحق في الحياة

 ."!أسبقية

 

 (مصر العربية) أبريل بعد رفع اسم أحمد شفيق من قوائم الترقب والوصول: أخيًرا العمرة خلصت 2

 أبريل على حكم محكمة جنايات العباسية، برفع اسم الفريق أحمد شفيق من قوائم "الترقب والوصول". 2علقت حركة شباب 

 زيارة وفد اإلمارات األخيرة جابت فايدة". "رفع اسم أحمد شفيق من قوائم الترقب والوصول .. أخيًرا العمرة خلصت .. قائله

 

 (مصر العربية) أبو عرب مهاجًما نشوى الحوفي: ذاكري قضايا الشباب قبل ما تتكلمي

هاجم اإلعالمي تامر أبو عرب، الكاتبة نشوى الحوفي، عضو لجنة العفو الرئاسي عن الشباب، بعد رفضها إدراج أسماء نشطاء 

 سياسيين ضمن قوائم العفو.وقال " في تجلي جديد من تجلياتها األستاذة نشوى الحوفي ظهرت مع أحمد موسى امبارح وقالت

؟ ألنه مش متظاهر سلمي وال مسجون في قضية رأي بقيمرة تانية إنها مش هتحط اسم عالء عبد الفتاح في قوائم اإلفراج، ليه 

 لكنه خلع مدفع دبابة وسرق مسدس ضابط جيش".

 

 (مصر العربية) عالء األسواني مهاجًما نشوى الحوفي: ما كل هذه القدرة على الكذب؟

أسماء نشطاء  هاجم الروائي عالء األسواني، الكاتبة نشوى الحوفي، عضو لجنة العفو الرئاسي عن الشباب، بعد رفضها إدراج

سياسيين ضمن قوائم العفو.وقال واحدة أمنجية تؤكد أن عالء عبد الفتاح استولى على مدفع دبابة! ما كل هذه القدرة على 

 الكذب؟ هل يخلق بعض الناس بدون ضمير أساًسا؟ سؤال بجد".

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16112016&id=d3509eb2-33fe-4a57-9cbe-755949d857ee
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16112016&id=d3509eb2-33fe-4a57-9cbe-755949d857ee
http://www.aswatmasriya.com/news/details/70050
http://www.aswatmasriya.com/news/details/70050
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%A7/1309717-6-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84--%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9--%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82---%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%EF%BB%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1309717-6-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84--%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9--%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82---%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%EF%BB%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1309412-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%81%D9%8A--%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%85%D9%8A
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%A7/1309412-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%81%D9%8A--%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%85%D9%8A
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%A7/1309278-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%81%D9%8A--%D9%85%D8%A7-%D9%83%D9%84-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B0%D8%A8%D8%9F
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%A7/1309278-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%81%D9%8A--%D9%85%D8%A7-%D9%83%D9%84-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B0%D8%A8%D8%9F
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 (بوابة االخبار)وال زيادة في سعره بالتموين  جنيهات.11لـ مصادر: رفع السكر للمصانع 

قال مصدر مسئول بوزارة التموين أن الوزارة أرسلت خطابات ألصحاب مصانع الحلويات والمياه الغازية أفادت فيها أنه تم رفع 

 جنيهات. 7ثبات سعر الكيلو في التموين بـ  مع للكيلوجنيه  11سعر كيلو السكر ألصحاب المصانع ليصبح ثمنه 

 

 (بوابة االخبار) جنيًها 971يسجل  61جنيهات وعيار  9ارتفاع أسعار الذهب 

جنيهات في  9، بقيمة بلغت نحو 6112نوفمبر  12واصلت أسعار الذهب ارتفاعها بالسوق المحلية، خالل تعامالت اليوم األربعاء 

وسجل سعر الذهب  جنيًها في سعر الجرام 19سعر الجرام الواحد دون المصنعية، لتصل قيمة الزيادة منذ الصباح وحتى االن نحو 

 .جنيهًا 722نحو  12وسجل عيار  رامجنيًها للج 971ليسجل  61عيار 

 

 (بوابة االخبار) رئيس اقتصاية قناة السويس: تسليم األراضي فورا للمستثمر الجاد

 وم بمركز المحاكاةعقد الدكتور أحمد درويش رئيس المنطقة االقتصادية لقناة السويس، اجتماعا مع مستثمري اإلسماعيلية الي

التابع لهيئة قناة السويس، تحت رعاية الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وبحضور اللواء ياسين طاهر محافظ 

 مصطفى ابو حديد رئيس جمعية مستثمري اإلسماعيلية. اإلسماعيلية، والمهندس

 

 (بوابة االخبار) حملة تصميم العمالت ليس لها عالقة بالحكومة المركزي:البنك 

 االجتماعي، إلعادةمن شباب مصر على مواقع التواصل  دشنها عددالحملة التطوعية واإلبداعية التي  المركزي، أنأكد البنك 

جنيه عن طريق استخدام رموز الفراعنة وأشهر  611الـ قرًشا إلى  69تصميم جديد لشكل العمالت المصرية ابتداًء من عملة الـ 

 وليس للبنك عالقة بها. حكومية،تنتمي إلى أي جهة  الجديدة، الاألماكن المصرية على النسخ 

 

  (بوابة االخبار) "المركزي"ينفي رفض البنوك المصرية بيع النقد األجنبي للعمالء

ونفي البنك المركزي،  أعلن البنك المركزي المصري، أن البنوك تعمل على تدبير كافة المتطلبات الفعلية للعمالء من النقد األجنبي

رفض بعض البنوك بيع النقد األجنبي لعمالئها وأوضح بيان لمركز معلومات مجلس الوزراء، أن القطاع المصرفي قام بضخ ما 

 .لبية احتياجات العمالءمليار دوالر لت 6.6يزيد عن 

 

 (بوابة االخبار) مطالب للمقاولين لمواجهة أزمة ارتفاع األسعار 2

كشف رئيس االتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء المهندس حسن عبد العزيز عن وضع مطالب اتحاد المقاولين أمام مجلس 

 .من قبل وزير اإلسكان قبل ساعات من بدء المؤتمرالوزراء 

http://akhbarelyom.com/news/591000
http://akhbarelyom.com/news/591000
http://akhbarelyom.com/news/590734
http://akhbarelyom.com/news/590734
http://akhbarelyom.com/news/590744
http://akhbarelyom.com/news/590744
http://akhbarelyom.com/news/590736
http://akhbarelyom.com/news/590736
http://akhbarelyom.com/news/590710
http://akhbarelyom.com/news/590710
http://akhbarelyom.com/news/590616
http://akhbarelyom.com/news/590616
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 (بوابة االخبار) مليار دوالر منذ تعويم الجنيه 1.9تدفقات النقد األجنبي في مصر 

مليار  1.9قد األجنبي إلى بالده بلغ نحو ، إن صافي تدفقات الن6112نوفمبر  12قال نائب وزير المالية أحمد كوجك، اليوم األربعاء 

وقال كوجك على هامش مؤتمر في دبي إن  دوالر منذ تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر وفق بيانات البنك المركزي

 مثل حجم التدفقات األسبوعية التي كانت تجمعها البالد قبل قرار التعويم. 19هذا يعادل ما بين عشرة أمثال إلى 

 

 (بوابة االخبار) مليار حجم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 7.2 مصر:بنك 

حيث  كشف بنك مصر، عن أحدث أرقامه في مجال تمويل المشروعات بمختلف أحجامها المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

 مليون جنيه خالل عام ونصف ينتهي في تاريخه. 522ألف قرض في تلك المبادرة بقيمة بلغت  21.711بمنح عدد  قام بنك مصر

 

 (جريدة االهرام) مليار جنيه 12مشتريات األجانب تدفع البورصة لالرتفاع 

 929,297أنهت البورصة تداوالتها فى جلسة امس على ارتفاع جماعى لمؤشراتها، حيث اغلق رأس المال السوقى عند مستوى 

يار جنيه بدعم من مشتريات المستثمرين االجانب فى حين اتجهت تعامالت المصريين والعرب مل12ر7مليار جنيه محققا مكاسب

 مليار جنيه.6,292للبيع، وسجل إجمالى تداوالت الجلسة بدون الصفقات والسندات نحو 

 

 (جريدة االهرام) مليون دوالر من األمم المتحدة لتعزيز التنمية بالصعيد 2.6

سنوات  9 لمدة»النداء « المتكاملةوقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى اتفاقية مد مشروع المبادرة المصرية للتنمية 

 مليون دوالر، مع كل من الدكتور المصطفى بن المليح الممثل المقيم للبرنامج اإلنمائى لألمم المتحدة. 2.6بقيمة  6161حتى عام 

 

 (بوابة االهرام) الغرفة التجارية اإليطالية تعقد أول اجتماع لها بالقاهرة منذ حادث ريجينى

 ذيالأقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، أول اجتماع للغرفة التجارية اإليطالية فى مصر برئاسة المهندس جرنارلو شيفاريلى 

هذا االجتماع هو األول للغرفة التجارية اإليطالية ويعتبر  تسلم رئاسة الغرفة اليوم بعد انتخابه باالجماع من قبل أعضاء الغرفة

 .بالقاهرة منذ حادث الشاب اإليطالى جوليو ريجينى فى فبراير الماضى

 

 (الهرامبوابة ا) من احتياجات السوق%91شركة بولندية تدرس إنشاء مصنع إلنتاج ألبان األطفال يوفر 

كشف محمد يوسف، المدير التنفيذى بجمعية رجال األعمال، أن زيارة الوفد البولندى للجمعية تهدف إلى بحث فرص االستثمار 

وأضاف "يوسف" أن عدًدا من الشركات البولندية  والتجارة فى مصر وإمكانية عقد شراكة تجارية مع رجال األعمال فى البلدين

 %91فى مصر مشيًرا إلى أن شركة "نتروميلك" البولندية تدرس إنشاء مصنع لأللبان فى مصر يوفر  أعلنت رغبتها فى االستثمار

 .من احتياجات السوق

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/590547
http://akhbarelyom.com/news/590547
http://akhbarelyom.com/news/590756
http://akhbarelyom.com/news/590756
http://www.ahram.org.eg/News/202086/5/562705/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9--%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202086/5/562705/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9--%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202086/5/562711/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202086/5/562711/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1310371.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1310371.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1310349.aspx
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 (الوطن) %61غضب في البحيرة بسبب تخفيض حصة الدقيق بنسبة 

أصحاب المخابز البلدية بمحافظة البحيرة، بسبب تجدد أزمة تخفيض حصة المخابز من الدقيق سيطرت حالة من الغضب على 

لعدم توافر الكميات الالزمة من وذلك  ، ما أدى إلى عودة الزحام والتكدس والمشاحنات بين المواطنين أمام المخابز%61بنسبة 

 .للمخابز لتوفير الكيمات المطلوبة القمح المستورد، لخلطه بالقمح المحلى

 

 (الوطن) ٪91صيادلة دمياط: نعانى من عجز المحاليل الطبية بنسبة 

قال الدكتور سامح المسلماني، األمين العام المساعد والمتحدث اإلعالمي لنقابة الصيادلة بدمياط، "الزالت أزمة عدم توفر 

جنيه بينما سعرها 711"، مشيرا إلى بيع كرتونة المحاليل في السوق السوداء بـ%91المحاليل الطبية مستمرة بنسبة تصل لـ

 .من السوق السوداء  %91ون لتوفير احتياجاتهم من المحاليل الطبية بنسبةجنيه وبات الصيادلة مضطر161الرسمى 

 

 (الوطن)  «النواقص»أدوية السكر والسرطان والصداع والحموضة وتنظيم األسرة تدخل قائمة 

نقص عدد من األدوية الحيوية فى األسواق، ما أدى إلى توقف شركات ومخازن األدوية لألسبوع الثانى على التوالى، تواصلت أزمة 

بعض العقاقير فى السوق السوداء « نواقص»عن التوريد إلى الصيدليات والمستشفيات الحكومية والخاصة، مع ارتفاع أسعار 

 عن التسعيرة المفروضة من وزارة الصحة. %711بنسبة 

 

 (الوطن) ركات فقط في إقليم "القناة وسيناء" خالل أكتوبرش 2"االستثمار": تأسيس 

شركات فقط خالل شهر أكتوبر  2أكد أحدث تقرير عن تأسيس الشركات الشهري الذي تصدره الهيئة العامة لالستثمار، تأسيس 

 مليون جنيه. 5.1برأسمال  %2.1زيرة سيناء بنسبة الماضي في إقليم القناة وشبه ج

 

 (اليوم السابع) "حماية المستهلك" يطالب المواطنين باالستجابة لمنع شراء السلع أول ديسمبر

أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك على ضرورة مشاركة جميع المواطنين فى مبادرة وقف شراء السلع األول 

 بدون اشتعال لها.من ديسمبر المقبل، للمساهمة فى تخفيض األسعار وإجبار التجار على وضع األسعار فى معدالتها الطبيعية 

 

 (أصوات مصريه) ألف فدان بوادي النظرون 122شركة على  12لجنة استرداد األراضي تكتشف اعتداء 

ألف فدان في منطقة وادي  122لى شركة على ما يزيد ع 12قالت لجنة استرداد أراضي الدولة، اليوم األربعاء، إنها اكتشفت اعتداء 

النظرون، وأن هذه الشركات لم تتقدم حتى اآلن إلى اللجنة لتقنين أوضاعها وكانت اللجنة التي يرأسها إبراهيم محلب قررت منح 

 .خصما لكل من يقوم بالسداد الفوري لمستحقات الدولة عن أراضيها المعتدى عليها %29نسبة 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1597722
http://www.elwatannews.com/news/details/1597722
http://www.elwatannews.com/news/details/1597224
http://www.elwatannews.com/news/details/1597224
http://www.elwatannews.com/news/details/1596186
http://www.elwatannews.com/news/details/1596186
http://www.elwatannews.com/news/details/1600203
http://www.elwatannews.com/news/details/1600203
https://www.youm7.com/story/2016/11/17/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1/2970824
https://www.youm7.com/story/2016/11/17/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1/2970824
http://www.aswatmasriya.com/news/details/70030
http://www.aswatmasriya.com/news/details/70030
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-1

 

 (بوابة االخبار) لتعبئة أسطوانات البوتاجاز بقنا« H.U»إضراب عمال مصنع 

المحتجون أن عددهم وأوضح العمال  في إضراب مفتوح عن العمل تعبئة أسطوانات البوتاجاز بقنا،ل «H.U» دخل عمال مصنع

عامل تقدموا بطلب لمدير المصنع لزيادة المرتبات الخاصة بهم إال أنهم فوجئوا بقيام إدارة المصنع بتعيين عمال  611يقرب من 

 جنيه فقط. 211جنيها للعامل الواحد في حين أن مرتب العمال الحاليين  1591جدد من محافظة أسوان ومنحهم مرتب 

 

 (الوطن) ين أمام ديوان عام محافظة جنوب سيناء اعتراضا على استبعادهم من اإلسكانتجمهر عشرات المواطن

تجمع عشرات المواطنين، اليوم، أمام ديوان عام محافظة جنوب سيناء، اعتراضا على استبعادهم من سكان المحافظة كما طالبوا 

، وكان من 6116، إنه متواجد في المحافظة منذ عبد الرحمنوقال صالح  لتقدم بتظلمات وشكاوى لمكتب السكرتير العامبا

 االستبعاد.المستحقين في اللجنة األولى قبل فرز التظلمات، مطالبا بتوضح أسباب 

 

 (الوطن) إضراب عاملين في "مياه مطروح" بسبب "قرار الحوافز الجديد"

دخل العاملون، في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، في إضراب عن العمل بسبب تضررهم من القرار الجديد الصادر 

كانت تصرف لجميع العاملين بالشركة من رئيس الشركة، اللواء شريف فارس، والخاص بقاعدة تنظيم الئحة صرف الحوافز، والتي 

دون قيد أو شرط، ووضع شروط جديدة للصرف ما أضر بالعديد من العاملين، ومنعتهم من الصرف، ومنهم السيدات الالتي يحصلن 

 أشهر. 2على اجازة وضع 

 

 (الوطن) استمرار إضراب العاملين بمصانع الدلتا للسكر بكفر الشيخ الثاني.لليوم 

واصل المئات من العاملين بمصانع الدلتا للسكر بكفر الشيخ، ومقرها مدينة الحامول، إضرابهم عن العمل، لليوم الثاني على 

المعلن، ومنع المحتجون أي سيارات تنقل التوالي، اعتراضا على قيام إدارة المصنع ببيع كميات السكر بسعر أقل من السعر 

 السكر من مخازن المصنع لخارجه.

 قضايا المجتمع-6

 التعليم

 (بوابة االخبار) شهرا 16"التعليم" تنفي مد الدراسة 

شهًرا لتبدأ من شهر يناير  16ما تردد عن، مد فترة الدراسة بالمدارس والمؤسسات التعليمية لمدة  والتعلبم،نفت وزارة التربية 

 وتنتهي في ديسمبر من كل عام.

http://akhbarelyom.com/news/590823
http://akhbarelyom.com/news/590823
http://www.elwatannews.com/news/details/1597560
http://www.elwatannews.com/news/details/1597560
http://www.elwatannews.com/news/details/1597635
http://www.elwatannews.com/news/details/1597635
http://www.elwatannews.com/news/details/1596633
http://www.elwatannews.com/news/details/1596633
http://akhbarelyom.com/news/590684
http://akhbarelyom.com/news/590684
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 الصحه

 (بوابة االخبار) "الصحة" تنصح المواطنين بعدم شراء ألبان األطفال من الصيدليات

وزارة الصحة والسكان، جميع المواطنين الراغبين في الحصول على ألبان األطفال المدعمة عدم شراء تلك األلبان من دعت 

الصيدليات والتوجه مباشرة لصرفها من منافذ الوزارة، وذلك للتصدي لجشع واستغالل بعض الشركات العالمية والمستوردة أللبان 

 ة طائلة دون وجه حق.األطفال، ورغبتهم في تحقيق مكاسب مالي

 

 النقل والمواصالت

 (جريدة االهرام) عدلى منصور ببنى سويف كوبريبدء تنفيذ محور 

ناقش المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف مع فريق العمل الخاص بتنفيذ محور المستشار عدلى منصور الجدول 

طوات العمل فى تنفيذ المشروع وتذليل العوائق وتسهيل الزمنى لألعمال المطلوب إنجازها وذلك فى إطار المتابعة اليومية لخ

 اإلنجاز.اإلجراءات لسرعة 

 

 قباطاأل

 (الوطن) آالف األقباط يختتمون احتفاليتهم بالشهيد مار جرجس بجبال الرزيقات باألقصر

اختتم اآلالف من األقباط باألقصر وعدد من محافظات الجمهورية احتفالتهم بمولد مار جرجس بمنطقة جبال الرزيقات بمركز 

تمركزات أمنية  2و تشكيالت أمن مركزي 5ة بمشاركة وشهدت فعاليات اليوم الختامي إجراءات أمنية مكثف أرمنت جنوب المحافظة

 .إضافة إلى الخدمات التأمينية من ضباط الصف والجنود  من ومدرعةومجاميع مسلحة وقوات أ بمحيط الدير

 

 (االقباط اليوم) تواضروس: الكنيسة المصرية لها تأثير قوي على العالم

ع وقال أمام المجم أن الكنيسة القبطية األرثوذكسية، لها تأثير قوى وعميق على الكنائس األخرى في العالم أكد تواضروس الثانى

المقدس للكنيسة القبطية بوادى النطرون، :"المسيحية المصرية لها تأثير عميق على المسيحية العالمية.. فهي صاحبة مدرسة 

 ير الكتاب المقدس المتزن".اإلسكندرية التى تختص في التعليم الالهوتى وتفس

 

 أخرى

 (بوابة االخبار) مناطق بالقليوبية 2تكشف سبب انقطاع التيار عن « الكهرباء»

ساعات متتالية ببعض مناطق  ٨قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن انقطاع الكهرباء 

وأوضح حمزة أن المناطق المتضررة  محافظة القليوبية، يرجع إلى نشوب حريق في بعض كابالت الكهرباء بمنطقة الشرقاوية

 ، مؤكًدا عدم معرفة سبب الحريق حتى اآلن.«وباسوس، وشبرا الخيمةأبو الغيط، »من انقطاع الكهرباء هي: 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/590687
http://akhbarelyom.com/news/590687
http://www.ahram.org.eg/News/202086/29/562704/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202086/29/562704/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/1597566
http://www.elwatannews.com/news/details/1597566
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=173894
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=173894
http://akhbarelyom.com/news/590942
http://akhbarelyom.com/news/590942
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 (جريدة االهرام) مسكنا بديال بعشوائيات رأس غارب وحاليب 1117

مسكنا بديال بالمناطق  1117قررت محافظة البحر األحمر بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء، البدء فى إنشاء 

 . بمدينة الغردقة« الروضة»العشوائية بمدينتى رأس غارب، وحاليب على غرار ما تم تنفيذه بحى 

 

 (الوطن) الرمال والطين"“ بـأهالى "جناكليس" بالبحيرة: مياه الشرب ملوثة ومشبعة 

شكا أهالى قرية "جناكليس" التابعة لمركز أبوالمطامير بمحافظة البحيرة، من تلوث مياه الشرب وتغير لونها، إضافة إلى 

بسبب تغير لونها  بالقرية، وانتشار األمراض المزمنة بينهمانقطاعها شبه المستمر، ما أدى إلى مضاعفة معاناة المواطنين 

 وتلوثها، بعد أن تسببت حالة المياه فى انتشار األمراض المزمنة بين األهالى، خاصة الفشل الكلوي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/202086/29/562723/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/-%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202086/29/562723/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/-%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/1598766
http://www.elwatannews.com/news/details/1598766
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األخبار األمنية: 

 (بوابة األهرام) مباحث قسم شرطة الشروقمصدر أمني: تغيير مأمور ورئيس 

صرح مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، بأنه تم تعيين العقيد شريف أحمد فؤاد، في منصب مأمور قسم شرطة الشروق والرائد 

 محمود سيف رئيًسا لمباحث القسم.

 

 (بوابة األخبار) مدينة الشروق بكمائن إضافية ومدرعات حديثةأمن القاهرة يدعم 

قامت مديرية أمن القاهرة بأستحداث إرتكازات أمنية جديدة بمدينة الشروق الحكام السيطرة على المداخل والمخارج للمدينة 

 ايدى مسلحين.بعد واقعة مقتل فتاة وإصابة ضابط على 

 

 (بوابة األخبار) اشتباكات باأليدي بين محامين وموظفين بمحكمة شمال القاهرة

 الموظفين أحدمشادات كالمية بين  أثرنشبت اشتباكات بين عدد من المحامين وموظفين بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية 

 بالمحكمة ومحامي لتباطيء األول في إنهاء بعض الطلبات الخاصة بالمحامي.

 

 (بوابة األخبار) انفجار خط الوقود الحامل للسوالر بطريق المنيا الصحراوي

حيث تم وذلك بالطريق الصحراوي، غرب مركز العدوة في المنيا. الصعيد،انفجر خط الوقود الحامل للوقود للسوالر لمحافظات 

وجاري اإلصالح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة  للسوالر،محاصرة محيط االنفجار لمنع امتداده، وغلق عمليات الدفع 

 التحقيق.

 

 -محاكم ونيابات: 

 (بوابة األهرام) آالف جنيه 7رفض طلب رد "شحاتة" وتغريم مقيم الدعوى 

مدني استئناف القاهرة، برفض طلب رد المستشار ناجي شحاتة المقدم من على عاطف على سباعى أحد  117قضت الدائرة 

 الكفالة وإلزامه بالمصاريف. آالف جنية مع مصادرة 7111المتهمين بقضية الهجوم على فندق األهرامات الثالثة وتغريمه 

 

 (بوابة األهرام) براءة وزير التربية والتعليم من الحبس والعزل

قضت محكمة جنح السيدة زينب، برفض الدعوى المطالبة بحبس وزير التربية والتعليم وعزله من منصبه.ترجع تفاصيل 

ة عندما أقام موظف بوزارة التربية والتعليم دعوى ضد كل من الهاللى الشربينى وزير التربية والتعليم وعبد الحميد الواقع

 الهجان وكيل وزارة التربية والتعليم التهامهما بعدم تنفيذ حكم قضائي.

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1310381.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1310381.aspx
http://akhbarelyom.com/news/590892
http://akhbarelyom.com/news/590892
http://akhbarelyom.com/news/590864
http://akhbarelyom.com/news/590864
http://akhbarelyom.com/news/590769
http://akhbarelyom.com/news/590769
http://gate.ahram.org.eg/News/1310069.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1310069.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1310067.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1310067.aspx
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 (بوابة األهرام) السجن المؤبد ألمين الشرطة قاتل بائع الشاي بالرحاب

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكما بالسجن المؤبد على أمين شرطة متهم بقتل بائع الشاي في منطقة الرحاب.ونسبت 

 تحقيقات النيابة، ألمين الشرطة تهمة "القتل العمد وترويع المواطنين".

 

 (بوابة األهرامذهبًيا )تمثاًلا  21تهمين باإلتجار في اآلثار ضبط بحوزتهما إخالء سبيل م

جنيه، كما أمرت بعرض القطع  911قررت نيابة الصف، إخالء سبيل متهمين اثنين باالتجار في اآلثار بكفالة مالية قدرها 

 لمتهمين والمشتبه فى أثريتها على لجنة من خبراء اآلثار لفحصها وكتابة تقرير عنها.المضبوطة بحوزة ا

 

 (بوابة األهرام) جنايات القاهرة تقضى بقبول دعوى شفيق ورفع اسمه من ترقب الوصول

الدعوى القضائية المقامة من الفريق أحمد شفيق، المرشح األسبق لرئاسة قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بقبول 

 الجمهورية، التي طالب فيها برفع اسمه من قوائم ترقب الوصول.

 

 (اليوم السابع) من عناصر الحراك المسلح "حسم" التابع لإلخوان 11النيابة تأمر بحبس 

متهمين جدد من عناصر الحراك المسلح التابع لتنظيم جماعة اإلخوان بالمحافظات، فى  11قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 

فى االنضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خالف أحكام  التحقيقات،يوما على ذمة  19"، قضية المعروفة إعالمًيا "حسم

 األمن.لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات  والدستور، والتخطيطالقانون 

 

 (اليوم السابع) "أمن الدولة" تستأنف على قرار إخالء سبيل عضو المكتب السياسى للجبهة السلفية

استئناف نيابة أمن الدولة العليا، على قرار محكمة الجنايات بإخالء سبيل الدكتور سعد فياض، عضو المكتب السياسى للجبهة 

حصر أمن دولة عليا، وذلك التهامهم  6112لسنة  65السلفية وعضو تحالف دعم اإلخوان، وآخرين، على ذمة القضية رقم 

 لقانون والتحريض على ارتكاب أعمال عنف.باالنضمام لجماعة أسست على خالف أحكام ا

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1310065.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1310065.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1310061.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1310061.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1310005.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1310005.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/11/16/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%A8%D8%B3-10-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9/2971084
https://www.youm7.com/story/2016/11/16/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%A8%D8%B3-10-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9/2971084
https://www.youm7.com/story/2016/11/16/%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%89/2971116
https://www.youm7.com/story/2016/11/16/%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%89/2971116
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 المحور السادس

 تطورات المشهد العسكري

 )بوابة األخبار( رئيس المخابرات يستقبل وفد الجهاد اإلسالمي لبحث مستجدات القضية الفلسطينية

بالقاهرة الوزير خالد فوزي، وفد حركة الجهاد اإلسالمي برئاسة األمين العام الدكتور رمضان استقبل رئيس جهاز المخابرات العامة 

 على اللواء "فوزي"وبحث الطرفان آخر المستجدات في الساحة الفلسطينية، وأطلع وفد الجهاد  شلح، والذي يزور القاهرة حاليا.

استعداد مصر الستضافة ورعاية "فوزي" كما أبدى  اع مع االحتاللسطيني وإدارة الصرجهود ومقترحات الحركة لترتيب البيت الفل

حوار وطني فلسطيني بين مختلف القوى والفعاليات للعمل؛ على ترتيب البيت الفلسطيني؛ واالتفاق على برنامج وطني لمواجهة 

 كل التحديات واالستحقاقات القائمة.

 

 )بوابة األخبار( في الحرب العالمية األولىعام على مشاركة مصر  116القوات المسلحة تحتفل بمرور 

للحرب العالمية األولى بمسرح الجالء، بحضور عدد كبير من قادة القوات  116بإحياء الذكري بالذكرى  المسلحة،احتفلت القوات 

المسلحة، والملحقين العسكريين األجانب في القاهرة، وعدد من الكتاب واألدباء والشخصيات العامة وطلبة الجامعات وطلبة 

الدفاع لشئون  أركان حرب "محمد عبد الفتاح الكشكي" مساعد وزير صدقي صبحي اللواء وزير الدفاعوأناب  الكليات العسكرية.

 .لحضور االحتفالية العالقات الخارجية

 

 )األهرام( قرار جمهورى بتعديل تنظيم األمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني

بشأن تنظيم  ٥١١٩لسنة  ٥٢٢بتعديل بعض احكام قرار رئيس الجمهورية رقم  ٥١١٢لسنة  ٢١٥أصدر السيسى قرارا جمهوريا رقم 

نشر أمس بالجريدة الرسمية، على أن يستبدل بنص  القرار، الذيونصت المادة االولى من  .الوطنىفاع األمانة العامة لمجلس الد

يعين االمين العام عددا كافيا من » اآلتى:المشار اليه بالنص  ٥١١٩لسنة  ٥٢٢المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 

وغيرهم فى الدرجات الوظيفية من دون الدرجة الممتازة ويلحق  فاع(الدمن وزارة  )المعارينضباط وضباط صف القوات المسلحة 

 .رهم وفق الضوابط والشروط المحددةعلى ان يتم اختيا المدنيين،باالمانة العامة عدد كاف من الموظفين 

 

 )الوطن( "الدفاع" تنشر مقطعا عن استكمال عملية "حق الشهيد" في سيناء

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع واإلنتاج الحربي، على موقع "يوتيوب"، مقطع فيديو عن استكمال مرحلة العملية الشاملة 

 "حق الشهيد" التي تنفذها عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية في سيناء.

 

 )بوابة األخبار( رئيس األركان الجيبوتي كرم العقيد مدحت محب الدين بجيبوتي: السفير المصري

مدحت محب الدين المستشار  صرح السفير المصري بجيبوتي بأن رئيس أركان القوات المسلحة بدولة جيبوتي قلد العقيد أ.ح

العسكري لقائد المدفعية الجيبوتية وساما رفيعا، تقديرا لجهوده على مدار عامين في تطوير ودفع قدرات سالح المدفعية 

  بجيبوتي.
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 )األهرام( نعمل على توفير احتياجاتنا من الدبابات والمعدات العصار:

بمنطقة أبو زعبل للتعرف على قدرات  الحربي 611قامت لجنة الدفاع واألمن القومى بمجلس النواب بزيارة صباح أمس لمصنع 

 611أن مصنع  الحربيوقد أكد اللواء محمد العصار وزير االنتاج  .وامكانيات المصنع وقدرته على تلبية احتياجات القوات المسلحة

وهدفه الرئيسى هو تلبية احتياجات  الحربيالنتاج وإصالح المدرعات والدبابات يعد إحدى القالع الصناعية الهامة بوزارة االنتاج 

 مع وزارة الدفاع.مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل  المسلحة من الدبابات والمعداتالقوات 
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