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 األولالمحور 

 المصرية الخارجيةتطورات السياسة 

 

 )األهرام( شكرى وكوتزياس: تعزيز التعاون المصرى اليونانى ـ القبرصى

يقوم بزيارة إلى القاهرة حاليا، وصرح المتحدث  الذياستقبل وزير الخارجية سامح شكرى أمس، نظيره اليونانى نيكوس كوتزياس، 

ة، بأن المباحثات تناولت سبل تطوير العالقات المصرية ـ اليونانية فى مختلف المجاالت. ومتابعة تنفيذ الرسمى باسم الخارجي

 أكتوبر الماضي. 11ما تم االتفاق عليه خالل القمة الرابعة لآللية الثالثية للتعاون بين مصر واليونان وقبرص بالقاهرة 

 

 )اليوم السابع( ما نتخذ مزيدا من اإلجراءاتوزير الخارجية عن تركيا: خفضنا مستوى التعاون ورب

أبدى وزير الخارجية، سامح شكرى، استيائه من السياسات التركية تجاه مصر، مؤكدا أنها حالة شاذة وخارجة عما تشهده العالقات 

وأشار إلى أن مصر خفضت  هى خاصة وفريدة وخارج أى إطار من العالقات السياسية الدولية والقواعد التى تحكمها.الدولية، ف

مستوى عالقتها مع تركيا وال يوجد سفير مصرى على مدى الثالث السنوات الماضية بأنقرة، ولدينا الحرية التخاذ مزيد من 

 وانتهاج أسلوب غير مرضى. اإلجراءات حال استمرار هذا التوتر من العالقات

 

 )اليوم السابع( وزير الخارجية: عالقات مصر والسعودية قوية وتتجاوز الطبيعية

قوية ويجب أن تستمر هكذا، كما أن  وهيوزير الخارجية، أن العالقات بين مصر والسعودية ال تدعو للقلق  أكد سامح شكرى

العالقات العربية خاصة تتعدى العالقات الطبيعية وفيها من العاطفة والتاريخ المشترك والسمات التى تجعل هذه العالقة 

عامًا ووصل لنقطة توافق  11رسيم الحدود نتيجة لجهود ومسار استمر وأوضح شكرى أن توقيع اتفاقية ت تأخذ منحى له أهميته.

بتوقيع االتفاقية واألمر اآلن فى مسار قانونى وتشريعى، ومن الضرورى تقبل الجانب اآلخر هذه التطورات، مؤكدًا أنه ال عالقة 

 .قف اإلمدادات البتروليةبين قضية الجزيرتين وو

 

 )اليوم السابع( "فنيلمنتصف الطريق ومساره اآلن " وزير الخارجية عن سد النهضة: وصل

كشف سامح شكرى وزير الخارجية، أن سد النهضة لم يكتمل بناؤه بعد، وهو اآلن فى منتصف الطريق، وهناك اتفاق لزيارة وزراء 

 شهرًا. 16لجسم السد، مشيرًا إلى أن الدراسة الفنية للسد لن تستغرق أكثر من  الرى والخبراء والفنيين المختصين

 

 )اليوم السابع( والنعرة الطائفية تداعيات الربيع العربى ".الخارجية: المنطقة على "شفا حفرة

أكد سامح شكرى وزير الخارجية، أن المنطقة تواجه خطرا داهما لم تشهده بعد الحرب العالمية الثانية وحركة االستقالل العربية 

وأوضح أن "المنطقة على شفا  استهداف مباشر للقومية والثقافة العربية. واإلفريقية، مضيفا أن ما يحدث بالمشرق العربى

وأشار إلى أن الربيع العربى خلق تفاعالت أدت لتغيرات وتأثيرات داخلية وخارجية ونشهد  حفرة وعليها تجنب تلك المخاطر".

 تداعياتها فى صراع مسلح بسوريا وبزوغ النعرة الطائفية العرقية،
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 )اليوم السابع( وأرفض مصطلح اإلسالم السياسى الداخلى.ان يعكرون االستقرار سامح شكرى: اإلخو

أكد وزير الخارجية المصرى، سامح شكرى، أن اإلخوان تنظيم إقصائى فى أساسه وفكره، وإرهابى فى توجهاته، ويغير منهجه 

لتغيير اإلطار االجتماعى بالدولة وتطويعه لألخونة، وتعكير االستقرار الداخلى، وهذه النظرة فشلت فى مصر وعلى الشركاء إدراك 

اإلسالم السياسى، ألن اإلسالم أرفع أن يوصف أن له منهج سياسى فهو دين عظيم ومن وقال: "مبحبش أقول مصطلح  .ذلك

المؤسف أن يكون هذا الخلط وهناك عدم إدراك كامل لطبيعة الفكر المتطرف وتوظيف الدين والخلط فيه للوصول ألهداف 

 سياسية".

 

 )الشروق( ال نعلم سبب عدم عودة السياحة البريطانية«: شكري»

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر تعاونت مع عدد من الدول ومنها بريطانيا للتدريب على وسائل التأمين المستحدثة 

 وأضاف انه ال يعلم البرامج الجديدة؛ لرفع كفاءة الكوادر البشرية في عمليات التأمين.بالمطارات، مشيًرا إلى وضع مصر لعدد من 

 سبب عدم عودة السياحة البريطانية الي مصر.

 

 )اليوم السابع( الخارجية تشيد بالعفو الرئاسى عن المحبوسين بالتزامن مع اليوم الدولى للطالب

أشاد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية باللجنة الرئاسية للعفو عن الشباب المحبوسين، بالتزامن مع 

 اليوم الدولى للطالب.

 

 )بوابة األهرام( عمان" تدعو المواطنين لاللتزام بقوانين العمل األردنية“بـ السفارة المصرية 

بالمواطنين المصريين المقيمين بالمملكة، االلتزام الكامل بما جاء في القوانين والقرارات التي  باألردنأهابت السفارة المصرية 

صدرت مؤخرا عن الجهات الرسمية األردنية لتنظيم سوق العمل باألردن، من حيث احترام العالقة التعاقدية مع صاحب العمل، 

 التزام العامل بالمهنة المحددة بالتصريح.واستخراج تصاريح العمل وضرورة تجديدها قبل االنتهاء، مع 

 

 )األهرام( عالقاتنا مع مصر تاريخية ولكنها أكثر قوة حاليا الفرنسى:المستشار االقتصادى 

مصر وثيقة وتاريخية ولكنها لم تكن ب قة فرنسابالقاهرة ان عال المستشار االقتصادى للسفارة الفرنسية جيروم باكونان أكد

 .قصدًا رئيسيًا للصادرات الفرنسيةأن تصبح مصر م همبالقوة التى تشهدها اليوم، وهدفأبدا 

 

 )بوابة األهرام( سفير تل أبيب: هناك معسكر في مصر يرفض التعاون مع إسرائيل

قال فيه إن  "،في مقال له اليوم، كتب السفير اإلسرائيلي لدى القاهرة دافيد جوفرين مقاال في صحيفة "يديعوت احرونوت

ورأى جوفرين أن هناك  التي قام بها الرئيس السادات إلى القدس )المحتلة(. للزيارة 39الـ إسرائيل ستحيي بعد يومين، الذكرى 

 .في مصر يرفض التعاون مع إسرائيلمعسكر 
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http://www.ahram.org.eg/News/202087/5/562869/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%89--%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1310578.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1310578.aspx
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -الرئاسة المصرية: 

 )بوابة األهرام( السيسى يستقبل نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى

ار وذلك بحضور المستش استقبل السيسي، جي بينج شوان نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

يق سبل تعزيز التنستناول اللقاء  وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، باإلضافة إلى سفير الصين في القاهرة. مجدي العجاتي

 والتشاور بين مصر والصين إزاء عدد من القضايا، بما في ذلك مكافحة اإلرهاب والتطرف.

 

 )بوابة األهرام( السيسي يصدر قراًرا بالعفو عن عدد من الشباب المحبوسين

وشمل قرار العفو  بالعفو عن بعض الشباب المحبوسين على ذمة قضايا. ٦١١٢لسنه  ٥١٥أصدر السيسى، القرار الجمهورى رقم 

 شاب. 86

 

 )بوابة األهرام(السيسي: مصر داعمة للمبادرات اإلفريقية 

استكماًلا لدعوة الملك محمد السادس لرؤساء الدول والوفود اإلفريقية لقمة إفريقيا للعمل، والتي تحتضنها مراكش لليوم الثانى 

أكد السيسى دعم مصر الكامل ر المناخ لمتحدة بشأن تغيلمؤتمر األطراف في االتفاقية اإلطار لألمم ا 66على هامش الدورة الـ 

 حيث ساهم الدور الفاعل والنشط لدولنا اإلفريقية في التوصل للتوافق الدولي المنشود. للمؤتمر الحالي،للرئاسة المغربية 

 -الحكومة المصرية: 

 

 )بوابة االهرام(" رئيس "موانئ دبيرئيس الوزرء يلتقي ب

شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مع سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ التقى 

س، وسفير دولة اإلمارات العربية المتحدة دبي العالمية، بحضور الدكتور أحمد درويش رئيس المنطقة االقتصادية لقناة السوي

 لدى القاهرة.

 

 )بوابة األخبار( رئيس الوزراء يوجه باستيراد أدوية األمراض المزمنة والحاالت الحرجة

وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل تضم وزارتي الصحة والمالية وشركة فاكسيرا وعدد 

من الجهات المعنية األخرى، للتفاوض مع الشركات المستوردة للدواء، وذلك للتعاقد على كميات األدوية المطلوب استيرادها لمدة 

 ، ووجه بتوفير كافة االعتمادات المالية الالزمة لذلك.عام لتلبية احتياجات السوق المحلي

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1310639.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1310639.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1310594.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1310594.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1310646.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1310646.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1310675.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1310675.aspx
http://akhbarelyom.com/news/591348
http://akhbarelyom.com/news/591348
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 ومناقشة قانون االستثمار في اجتماع الحكومة المقبلالحالي.رئيس الوزراء: طرح سندات دوالرية نهاية الشهر 

 )بوابة األهرام(

رئيس مجلس الوزراء، إنه من المخطط عرض مشروع قانون االستثمار في اجتماع مجلس الوزراء قال المهندس شريف إسماعيل 

المقبل، مشيًرا إلى أن الحكومة تستهدف طرح قانون على مجلس النواب حاصل على توافق من كل األطراف، وأن وزيرة االستثمار 

وزراء، أن وزارة المالية ستطرح سندات الدوالر نهاية نوفمبر وأكد رئيس ال تعقد اجتماعات مكثفة في هذا الشأن مع كل القطاعات.

 الجاري، موضحا أن قيمة ما سيتم طرحه يحدد وفقا للدراسات التي تجرى في هذا الشأن، وحجم قابلية السوق.

 

 )اليوم السابع( الحكومة تتقدم بتعديالتها على قانون الجمعيات للبرلمان السبت المقبل

العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أنه سيتم التقدم بتعديالت الحكومة على مشروع قانون  مجديأعلن المستشار 

وافق عليه مجلس النواب فى مجموعه وأرسله لمجلس الدولة، السبت المقبل للدكتور على عبد العال  الذيالجمعيات األهلية، 

 رئيس البرلمان.

 

 )بوابة األخبار( كتفاء الذاتي من الدواءوزير الصحة: الدولة تسعى لتحقيق اال

تتحرك في مجال إنتاج الدواء من أجل تحقيق االكتفاء الذات، منوها أن تكلفة استيراد  أن الدولةأكد وزير الصحة د.أحمد عماد الدين 

 مليون دوالر. 182األدوية من الخارج تقدر بـ 

 

 -البرلمان المصري: 

 )بوابة األهرام( الصينية–عبدالعال يستقبل أعضاء الجمعية البرلمانية المصرية  على

شوان نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس  استقبل على عبدالعال رئيس مجلس النواب بمقر المجلس اليوم الخميس جي بينج

الوطني لنواب الشعب الصيني، حضر اللقاء من الجانب المصري وكيال مجلس النواب وأعضاء جمعية الصداقة البرلمانية مع الصين، 

 كما حضر أعضاء الجمعية من الجانب الصيني.

 

 )بوابة األهرام( نية بمدن شرق القاهرةبرلماني يتقدم بطلب إحاطة لوزير الداخلية حول تدهور األوضاع األم

تقدم النائب إبراهيم عبد العزيز حجازى بطلب إحاطة عاجل إلى وزير الداخلية لتحرى الحقائق عن تدهور األوضاع األمنية بمدن 

إلى الذروة أمس األول الثالثاء بمدينة الشروق بمقتل الطفلة فريدة التى  صلتوالتى و( والشروقشرق القاهرة )القاهرة الجديدة 

 كانت تستقل سيارة بجوار أبيها أثناء مبادلة إطالق النار بين ضابط ومسلح حاول سرقة سيارته فى واضح النهار.

 

 )بوابة األخبار( «السادات»ترفض تسجيل أقوال « أمانة النواب»

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب اإلصالح والتنمية بمجلس النواب، إن األمانة العامة للمجلس أبلغته 

 رفض طلبه بشأن تسجيل أقواله خالل التحقيق معه في البرلمان.

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1310707.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/11/17/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84/2972477
https://www.youm7.com/story/2016/11/17/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84/2972477
http://akhbarelyom.com/news/591509
http://akhbarelyom.com/news/591509
http://gate.ahram.org.eg/News/1310687.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1310687.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1310445.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1310445.aspx
http://akhbarelyom.com/news/591343
http://akhbarelyom.com/news/591343
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 )بوابة األخبار( إصدار قوانين الصحافة واإلعالم خالل أسابيع قليلةمصطفى بكري: 

إلى مجلس الوزراء، ثم تم إرساله إلى  6112مجلس النواب مصطفي بكري أنه تم إرسال قوانين اإلعالم في شهر مايو عضو أكد 

وأنه من الضروري أن يتم إنشاء الهيئات اإلعالمية الثالث قبل إصدار القانون وهو ما أكده مجلس مجلس الدولة في أكتوبر الماضي، 

  الدولة.

 

 -تصريحات: 

 ة األهرام()بواب الخولي: لجنة العفو الرئاسي تنتهي قريًبا من القائمة الثانية للمحبوسين لإلفراج عنهم

 .يسيللس اللجنة قريًبا من القائمة الثانية تمهيدا لرفعها تنتهيقال طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي إنه من المنتظر أن 

 

 األخبار()بوابة  «أحبسوني بس وفروا األدوية والمحاليل للمرضى في المستشفيات»منى مينا: 

ردت وكيل نقابة األطباء د.منى مينا، على أحد المطالبين بمحاسبتها على تلك التصريحات، عبر صفحتها بموقع التواصل 

يوفروا األدوية والمحاليل  بسبسوني ويح كل العبر وفيإشاعات أنا موافقة يعتبروني مروجة »االجتماعي "فيسبوك"، قائلة: 

 .«والفالتر والمستلزمات

 

 )مصرالعربية( ارحمونا واقفة.فرج عامر يصرخ: مفيش سكر وجميع مصانع الغذاء 

وقال  بكامل طاقته.ذكر المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أنه ال يوجد مصنع غذاء في مصر يعمل 

في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك": "المعلومات مغلوطة وغير دقيقة اليوجد مصنع غذاء واحد 

في مصر يعمل بكامل طاقتة لندرة الخامات األساسية في التشغيل مثل الزيت والمارجرين الذي توقف أكبر مصنع إلنتاجة ويبيع 

 من إنتاج مصانعه في الشارقة". منتجاته بالدوالر

 

 ة()مصرالعربي سناء سيف للسيسي بعد ورود اسمها ضمن قائمة العفو الرئاسي: "أنا في بيتنا بقالي يومين"

 ذكرت الناشطة السياسية سناء سيف، أن اسمها متواجد ضمن قائمة العفو الرئاسي، رغم خروجها من السجن منذ يومين.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/591274
http://akhbarelyom.com/news/591274
http://gate.ahram.org.eg/News/1310628.aspx
http://akhbarelyom.com/news/591083
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%A7/1310096-%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D9%8A%D8%B5%D8%B1%D8%AE--%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%B4-%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81%D8%A9--%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7
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%A7/1310096-%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D9%8A%D8%B5%D8%B1%D8%AE--%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%B4-%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81%D8%A9--%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7
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%A7/1310136-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A---%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 (بوابة االخبارتحرر سعر التذاكر وتتركه للعرض والطلب )« مصر للطيران»

 سعر التذاكراتخذت قراًرا بتحرير نوفمبر، أن الشركة  11أعلن رئيس الشركة القابضة لمصر الطيران صفوت مسلم، الخميس 

أن قرار تعويم الجنيه هو ما دفع الشركة التخاذ ذلك القرار وبدء تطبيقه « مسلم»وأضاف  وتحديده بناء على العرض والطلب

 وأن الشركة درست األمر بشكل كامل قبل توقيع أي زيادات.

 

 (بوابة االخبار) مليار جنيه مكاسب البورصة في أسبوع 1..6

مليار  .6ر1واصلت البورصة المصرية مكاسبها لألسبوع الثالث على التوالي ليربح رأسمال السوقي ألسهم الشركات المقيدة نحو 

 في المائة. .ر1مليارجنيه في األسبوع السابق له بنسبةارتفاع بلغت نسبته 119ر.مليار جنيه مقابل  ..1ر1جنيه، ليبلغ نحو 

 

 (بوابة االخبار) شهور 3مليار جنيه خالل  12.8"المالية": انخفاض عجز الموازنة إلى 

من الناتج  %6ر.أي ما يعادل  6112سبتمبر"  –الفترة "يوليو  مليار جنيه خالل 12.8انخفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 

 وأوضحت وزارة المالية من الناتج المحلي % 6ر8مليار جنيه خالل الفترة ذاتها من العام السابق عليه، ما يعادل  18.3 المحلي مقابل

 .مليار جنيه خالل نفس الفترة من العام المالي السابق له 111مليار جنيه مقابل  92ر8أن إجمالي اإليرادات انخفض ليسجل 

 

 (بوابة االخبار) %11.11على اإليداع واإلقراض عند البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة 

واحدة دون تغيير  لةیواإلقراض، لل داعیقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة على اإل

، قررت اإلبقاء 6111نوفمبر  11البنك المركزي أن اللجنة خالل اجتماعها مساء اليوم الخميس  وأوضح% 11.11و%11..1عند مستوى 

 .%11.61وسعر االئتمان والخصم عند مستوى  %11.61للبنك المركزي عند مستوى  ةیسیالرئ ةیعلى سعر العمل

 

 (بوابة االخبار) مليار دوالر للواردات بعد التعويم 6.1البنك المركزي: البنوك وفرت 

، أن الجهاز المصرفي وفر تغطيات لعمليات التجارة الخارجية 6112نوفمبر  11أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس 

 مبر الجاري.نوف 11نوفمبر وحتى  3مليار دوالر من تاريخ تحرير سعر الصرف في  96..6)االستيراد( بنحو 

 

 (بوابة االخبار) مليار يورو حجم استثماراتنا في مصر ونهدف لزيادتها. الفرنسي:المستشار االقتصادي 

 يورومليار  .إن إجمالي االستثمارات الفرنسية في مصر  بالقاهرة،باكونان المستشار االقتصادي للسفارة الفرنسية  قال جيروم

وأضاف أن عالقاتنا مع مصر وثيقة  نأمل أن يتم التعاون مع الجانب الفرنسي لزيادة هذا الرقم خالل الفترة القادمة وتابع

 اليوم.وتاريخية ولكنها لم تكن أبدا بالقوة التي تشهدها 

http://akhbarelyom.com/news/591349
http://akhbarelyom.com/news/591349
http://akhbarelyom.com/news/591482
http://akhbarelyom.com/news/591482
http://akhbarelyom.com/news/591444
http://akhbarelyom.com/news/591444
http://akhbarelyom.com/news/591407
http://akhbarelyom.com/news/591407
http://akhbarelyom.com/news/591375
http://akhbarelyom.com/news/591375
http://akhbarelyom.com/news/591351
http://akhbarelyom.com/news/591351
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 (بوابة االخبار) الجماركمن « األبيض السكر»رئيس الوزراء يقرر إعفاء استيراد 

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قراًرا بإعفاء كميات السكر األبيض التي ستستورد أو تم استيرادها في 

 الجمركية.من الضرائب  6111مايو  31نوفمبر الجاري وحتى  11الفترة من 

 

 (جريدة االهرام) مليار دوالر حصيلة البنوك من النقد األجنبى منذ تحرير سعر الصرف 6.2

مليار دوالر منذ قرار تحرير سعر  6.2لنقد األجنبي بلغت كشف مصدر مصرفي رفيع المستوي لـ األهرام، أن حصيلة البنوك من ا

السوق السوداء، وأفسحت  علىأمس األول، مؤكدا أن خطط البنك المركزي نجحت في القضاء  وحتىنوفمبر الحالى  3الصرف في 

 سوق صرف النقد الجنبي. علىالمجال للبنوك للسيطرة تماما 

 

 (بوابة االهرام) جنيه 111علبة لبن األطفال وصلت لـ  الصحة:أمين عام "الصيادلة" مطالًبا بمحاكمة وزير 

األمين العام لنقابة الصيادلة، هجوًما حاًدا على الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، والدكتور  فاروق،شن الدكتور أحمد 

 بسبب تصريحاته الكثيرة على شاشة الفضائيات بأنه ال يوجد أزمات في منظومة الصحة. الوزير،خالد مجاهد، المتحدث باسم 

 

 (الوطن) مقبلون على أزمة في األرز«: زراعة النواب»

قرًشا ليصبح سعره  11 قال النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن اللجنة فوجئت بزيادة سعر األرز مبلغ

مشيًرا غلى ضعف المقابل  ون عزفوا عن توريد األرز للحكومةأن الفالحوقبلون على أزمة في أسعار األرز م»مضيًفا:  قرًشا 1.61

 على الرغم من استيرادها لألرز من الخارج بمبالغ مرتفعة. المادي الذي تدفعه الدولة للفالح

 

 (الشروق) السوق السوداء تطل برأسها من جديد فى مصر«: رويترز»

بعد نحو أسبوعين من الترنح عقب الضربة الموجعة التى تلقتها من تعويم الجنيه عادت السوق السوداء للعملة فى مصر لتطل 

بنوك عن بيع الدوالر سوى لتلبية السلع األساسية واألدوية ومستلزمات اإلنتاج، حسب وكالة رويترز برأسها من جديد مع إحجام ال

 لألنباء.

 

 (اليوم السابع) النقل": تأجيل قرار زيادة سعر تذكرة المترو ألجل غير مسمى“بـ مصادر 

أكدت مصادر مطلعة بوزارة النقل تأجيل قرار زيادة سعر تذكرة المترو ألجل غير مسمى، بعدما كان مقرر رفعها إلى جنيهين بناء 

" إنه كان مقرر صدور القرار قبل نهاية الشهر وأضاف لنقل لمجلس الوزراءعلى المذكرة التى رفعها الدكتور جالل سعيد وزير ا

 الجارى بعد موافقة رئيس الوزراء، إال إنه تم تأجيله بعد االرتفاعات التى حدثت باألسعار ورفع المواد البترولية.

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/591270
http://akhbarelyom.com/news/591270
http://www.ahram.org.eg/News/202087/5/562860/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%89-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%85%D9%86-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202087/5/562860/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%89-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%85%D9%86-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1310799.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1310799.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18112016&id=2cefe805-f5ee-47cf-857b-60b3cfa5a562
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18112016&id=2cefe805-f5ee-47cf-857b-60b3cfa5a562
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17112016&id=f3edeff8-ac15-4f49-9b5b-f98dcf9e9045
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17112016&id=f3edeff8-ac15-4f49-9b5b-f98dcf9e9045
https://www.youm7.com/story/2016/11/18/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%84/2972727
https://www.youm7.com/story/2016/11/18/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%84/2972727
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-1

 (الوطن) الثانوية العامة باإلسكندرية اعتراضا على فصلهموقفة احتجاجية لطالب 

نظم العشرات من طالب الثانوية العامة في اإلسكندرية، اليوم، وقفة احتجاجية أمام مقر إدارة الجامعة بمنطقة الشاطبي، 

 أيام فقط. 11بل مديرية التربية والتعليم لتجاوزهم مدة الغياب القانونية، والمقررة بـاحتجاجا على قرار فصلهم من ق

 

 (الوطن) صيادو "البرلس" بكفر الشيخ يحتجون أمام المسطحات المائية لكثرة التعديات

بلطيم بكفر الشيخ، وقفة احتجاجية أمام وداخل مقر شرطة المسطحات المائية بمدينة نظم المئات من الصيادين بمدينة 

بلطيم، اليوم، اعتراضا على التعديات المتعددة من ذوي النفوذ، على بحيرة البرلس، سواء عن طريق الصيد الجائر، أو صيد 

 الزريعة، أو ردم مساحات من البحيرة، بحسب قولهم.

 

 قضايا المجتمع-6

 

 التعليم

 (جريدة االهرام) مليون يورو إلصالح التعليم الفنى 111

أكد المهندس محمود الشربينى رئيس مجلس التدريب الصناعى التابع لوزارة الصناعة أنه سيتم استكمال المرحلة الثانية لمشروع 

 6161حتى  6113بدأ منذ عام  والذيوالتدريب المهنى بمصر  مدار الثالث سنوات القادمة الصالح التعليم الفنى على» 6 تفيت»

 مليون يورو 111وتبلغ نسبة التمويل من االتحاد األوروبى نحو  األوروبى،أحد مشاريع الشراكة بين الحكومة المصرية واالتحاد  وهو

 

 (الوطن) 6113التعليم العالي": تأجيل االنتخابات الطالبية لحين تعديل الئحة “بـ مصدر 

كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تأجيل االنتخابات االتحادات الطالبية، التي كان من المقرر إجراءها 

كما أكد تعديل بعض المواد  6111شهر نوفمبر الجاري، مشيرا إلى أن التأجيل جاء بسبب رفض العديد من الطالب الئحة  آواخر

 ، ومن ثم إجراء االنتخابات.6113داخل الئحة 

 الصحه

 (وابة االخبارب) حقيقة احتواء أسماك البلطي والبوري على مواد سامة

أثير في العديد من وسائل اإلعالم وصفحات التواصل االجتماعي أنباء ُتفيد باحتواء أسماك البلطي والبوري على مواد سامة 

 ومن جانبها نفت وزارة الصحه ذلك. لتغذيتها على أعالف من مخلفات الدواجن

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1601499
http://www.elwatannews.com/news/details/1601499
http://www.elwatannews.com/news/details/1601202
http://www.elwatannews.com/news/details/1601202
http://www.ahram.org.eg/News/202087/5/562880/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%89.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202087/5/562880/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%89.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/1601847
http://www.elwatannews.com/news/details/1601847
http://akhbarelyom.com/news/591317
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 (الوطن) جنيه 131لـ مراكز الكلى الخاصة بالفيوم تطالب برفع مقابل جلسة الغسيل الكلوي 

 لتقدم عدد من مديري مراكز الغسيل الكلوي الخاصة، بشكوى إلى مدير عام هيئة التأمين الصحي بفرع الفيوم، والدكتور جما

سامي، محافظ الفيوم، يطالبون برفع قيمة جلسة الغسيل الكلوي المدفوعة من التأمين الصحي، والعالج على نفقة الدولة" 

 جنيها، حتى تغطي تكاليفها. 311جنيها أو  611إلى  جنيه 1.1من  القومسيون الطبي"،

 

 (الشروق) «معمما»وكالمي لم يكن  طبيب.تحدثت عن استغاثة «: مينا»

هي تصريحات « إعادة استخدام السرنجات»قالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة األطباء، إن التصريحات المنسوبة لها بشأن 

كاذبة، مؤكدة أنها نشرت استغاثة مكتوبة في رسالة نصية، لطبيب شاب تم إبالغه بشكل شفوي من إدارة المستشفى التي 

 يعمل بها بصرف المحاليل الطبية والسرنجات مرة واحدة للمريض الواحد طوال اليوم الواحد.

 

 النقل والمواصالت

 (بوابة االخبار) السكة الحديد خارج اإلسماعيليةالموافقة على بدء التجهيز لنقل خط 

نوفمبر، عن نجاح المفاوضات مع الهيئة القومية للسكك الحديدية  11أعلن اللواء يس طاهر محافظ اإلسماعيلية، الخميس 

ية الذي طال انتظاره لسنوات طويلة، بالموافقة من حيث المبدأ على والتوصل إلى حلول جذرية والموافقة على مطلب اإلسماعيل

 البدء في اإلعداد والتجهيز لنقل خطوط السكك الحديدية من وسط المدينة وخارج الكتلة السكنية.

 

 (الوطن) توقف حركة السير في الخط الثاني للمترو بسبب عطل في أحد القطارات

توقفت حركة السير في الخط الثاني من مترو االنفاق بسبب عطل فني بأحد القطارات بمحطة "الزراعة". وتم استدعاء شرطة 

 المحطة لمساعدة الركاب في فتح األبواب والنزول من القطار المعطل.

 

 (اليوم السابع) بالمرازيق واستنئاف رحلتهعودة حركة قطارات الصعيد بعد تغيير الجرار المتعطل 

 المتجه من القاهرة إلى الفيوم، عقب تعطله خالل رحلته بالمرازيق 1112عادت حركة قطارات الصعيد بعد استبدال جرار القطار 

اليوم السابع"، إنه تم تغيير الجرار المتعطل بآخر إمداد، وإن “لـ وقال أحمد ناصر، المتحدث الرسمى باسم هيئة السكة الحديد 

 القطار واصل اآلن رحلته إلى الفيوم.

 

 قباطاأل

 (بوابة االهرام) التسامح الديني لتصل إلى االنسجام المجتمعيالكنيسة: اإلمارات تخطت مرحلة 

وم ، بمناسبة اليأبو ظبيشاركت الكنيسة القبطية األرثوذكسية باإلمارات، في فعاليات ملتقى التسامح الذي أقيم بالعاصمة 

أن دولة اإلمارات تخطت مرحلة التسامح الديني والحرية  القديس األنبا أنطونيوس بأبوظبي كنيسةوأكد كاهن  الدولي للتسامح

 جنسية لها عاداتها وتقاليدها وتعاليمها الدينية. 6.1الدينية، لتصل إلى االنسجام المجتمعي، وسط احتضانها ألكثر 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1602201
http://www.elwatannews.com/news/details/1602201
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18112016&id=386d9b18-e92c-4d1e-b1ce-385a819b87c1
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18112016&id=386d9b18-e92c-4d1e-b1ce-385a819b87c1
http://akhbarelyom.com/news/591275
http://akhbarelyom.com/news/591275
http://www.elwatannews.com/news/details/1602963
http://www.elwatannews.com/news/details/1602963
https://www.youm7.com/story/2016/11/17/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%82-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A6%D8%A7%D9%81/2971422
https://www.youm7.com/story/2016/11/17/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%82-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A6%D8%A7%D9%81/2971422
http://gate.ahram.org.eg/News/1310743.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1310743.aspx
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 (الوطن) ية"الجامعة األمريكية تستضيف ندوة "دراسة النبيذ في الكنيسة القبط

ينظم قسم الحضارات العربية واإلسالمية بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بالجامعة األمريكية في القاهرة الجديدة، اإلثنين 

دراسة النبيذ في الكنيسة القبطية من خالل دراسة النباتات األثرية". وتحاضر الندوة  الميكروسكوب.المقبل، محاضرة بعنوان "عبر 

 منة اهلل الدري مندوبة وزارة األثار.

 

 أخرى

 ( بوابة االخبار) يوصي بتقليل الفجوة في المرتبات بين الطيارين« تحالف ستار»

والذي نظمته النقابة العامة للطيارين المصريين ورابطة طياري الخطوط الجوية  فعاليات مؤتمر تحالف ستار الدولياختتمت 

المصرية وأوصى البيان الختامي للمؤتمر بالعمل على دراسة توحيد المعايير الخاصة بساعات التشغيل والطيران لجميع الطيارين 

 تقليل الفجوة في المرتبات والمعاشات والتأمين الصحي بين جميع طياري التحالف. العاملين لدى شركات التحالف والعمل على

 

 (بوابة االخبار) ساعة .6قطع المياه عن جميع مناطق المقطم غدًا لمدة 

مساء غد  1وذلك ابتداء من الساعة  قطم وما حولهامنطقة المأعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن 

، نظرًا لقيام شركة الصرف الصحي بالقاهرة بتنفيذ 19/11/6112صباح يوم السبت  1وحتى الساعة  18/11/6112الجمعة 

 أعمال صيانة بالشبكة الرئيسية للصرف الصحي بمنطقة المقطم.

 

 (الشروق) ومدينتي وخليج السويس قطع المياه عن العاشر من رمضان وبدر وهيليوبوليس

ممدوح، المشرف على قطاع تنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم  عبد المطلبأعلن المهندس 

صباح غد  1س، ومدينتي، وخليج السويس، وذلك ابتداًء من الساعة قطع المياه عن مدن العاشر من رمضان، وبدر، وهيليوبولي

ظهر نفس اليوم، نظًرا ألعمال صيانة المحوالت الكهربائية في مدينة بلبيس، ما يؤدى إلى قطع  11الجمعة، وحتى الساعة 

 الكهرباء عن محطات المياه بالعاشر من رمضان.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1601784
http://www.elwatannews.com/news/details/1601784
http://akhbarelyom.com/news/591397
http://akhbarelyom.com/news/591397
http://akhbarelyom.com/news/591253
http://akhbarelyom.com/news/591253
http://www.elwatannews.com/news/details/1602075
http://www.elwatannews.com/news/details/1602075
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 المحور الخامس

 المصريتطورات المشهد األمني 

 -األخبار األمنية: 

 )اليوم السابع( خروج سجناء العفو الرئاسى من طره

 سجينا من سجن طره، بموجب العفو الرئاسى لإلفراج عن الشباب. 86خرج منذ قليل 

 

 )الشروق( باالستيالء على المال العام« العاملين بالبترول»بالغ للنائب العام يتهم رئيس 

تقدم المحامي العمالي عصام الطباخ، ببالغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد عادل رجب رئيس النقابة العامة 

للعاملين بالبترول وأحد موظفي النقابة وأعضاء في اللجنة النقابية للعاملين بشركة ابيسكو، للمطالبة بسرعة التحقيق 

 الء على المال العام واإلضرار العمدي بأموال النقابة العامة.القضائي معهم بشأن وقائع التربح واالستي

 

 -محاكم ونيابات: 

 )الشروق( «تدابير احترازية»بـ يوما  1.« أطفال الشوارع»استمرار إخالء سبيل 

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار صالح المحجوب، الخميس، استمرار 

يوما، مع اتخاذ التدابير االحترازية، وذلك فى اتهامهم بنشر فيديوهات  1.لمدة « أطفال الشوارع»إخالء سبيل أعضاء فرقة 

 وقلب نظام الحكم. مسيئة للدولة عبر اليوتيوب،

 

 (الشروق) آالف جنيه 11بكفالة « فساد القمح»متهمين في  .إخالء سبيل 

يوما على ذمة  1.على قرار حبسهم  متهمين فى قضية فساد القمح .من  قبول االستئناف المقدم قررت محكمة جنايات القاهرة

وطالب الدفاع إخالء سبيل  آالف جنيه 11وأمرت بإخالء سبيلهم بكفالة  يها نيابة األموال العامة العلياالتحقيقات التي تجر

 .المتهمين نظًرا النتفاء صلتهم بالواقعة طبقا الختصاصهم الوظيفي

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2016/11/18/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%86%D8%AD%D8%A8%D9%83-%D9%8A%D8%A7/2972724
https://www.youm7.com/story/2016/11/18/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%86%D8%AD%D8%A8%D9%83-%D9%8A%D8%A7/2972724
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17112016&id=bc59c572-e7b0-49d4-877b-ab8b7168a249
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17112016&id=bc59c572-e7b0-49d4-877b-ab8b7168a249
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17112016&id=e36ba462-7864-4d8e-a968-46e6b0ed9a34
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17112016&id=e36ba462-7864-4d8e-a968-46e6b0ed9a34
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17112016&id=126e873f-ff07-4ed7-a6b0-573264c13501
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17112016&id=126e873f-ff07-4ed7-a6b0-573264c13501
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 السادسالمحور 

 تطورات المشهد العسكري
 

 )األهرام( رجل واحدعلى قلب يطالب الضباط والجنود بضرورة العمل  وزير الدفاع

عدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة بنطاق التقي وزير الدفاع صدقي صبحي ب

 الذيولعسكرية وأفرع وقيادات وادارات القوات المسلحة الرئيسية عبر شبكة الفيديو كونفرانس، الجيوش الميدانية والمناطق ا

لقاءاته الدورية للتواصل مع المقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التى ترتبط بالقوات المسلحة  إطاريأتى فى 

استمع فيه آلرائهم واستفساراتهم حول مختلف الموضوعات  الجنودالضباط وحوارًا مع  وزير الدفاعوادار   على كل المستويات

 وطالبهم على ضرورة العمل على قلب رجل واحد وبناء عالقات قوية مع المرءوسين والتواصل المستمر معهم.

 

 )بوابة األخبار( الفريق حجازي يلتقي أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب للقوات المسلحة

أكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي أن القيادة العامة للقوات المسلحة تسعى لتطوير العملية 

جاء ذلك خالل  ية التعليمية.التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية في إطار منظومة متكاملة تشمل كافة عناصر العمل

 .تدريس بكلية الطب للقوات المسلحةبأعضاء هيئة ال حجازي،محمود  لقاء الفريق

 

 )المصري اليوم( مدير المخابرات العسكرية األمريكية يبحث في القاهرة مكافحة اإلرهاب

أيام، يبحث  ٣إلى القاهرة في زيارة رسمية تستغرق  ستيوارت،وصل مدير وكالة المخابرات العسكرية األمريكية، الجنرال فنسنت 

الجنرال فنسنت ستيوارت مدير وكالة المخابرات العسكرية »إن  ، وقال مصدر أمني«اإلرهابمكافحة »خاللها عدة قضايا، بينها 

 .لعاصمة األردنية عمانمن ا األمريكية وصل القاهرة قادًما

 

 )األهرام( تحتفل بتخريج الدفعة الثالثة من الطالب األفارقة الحربياإلنتاج 

بتخريج الدفعة الثالثة من الطالب االفارقة ضمن البرنامج التدريبى  الحربياالنتاج محمد سعيد العصار احتفال وزارة لواء شهد ال

والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالدول اإلفريقية بحضور السفير أحمد األنصارى مساعد وزير  الحربيبين وزارة اإلنتاج 

 التنمية. الخارجية ونائب األمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل

 

 )بوابة األهرام( روسيا تقترح على القاهرة أسلحة ومعدات لـ "ميسترال"

 اقترحت روسيا على مصر تزويد حاملتي المروحيات المصريتين من طراز "ميسترال" بمنظومات أسلحة ومعدات عسكرية حديثة.

فالديمير كوجين، مساعد الرئيس الروسي لشؤون التعاون العسكري التقني، قائال: "اقترح االتحاد الروسي على مصر صرح بذلك 

مجموعة واسعة من األجهزة والمعدات، تشمل مروحيات، ومنظومات أسلحة حديثة، ووسائل الحرب اإللكترونية، ومعدات المالحة 

 حامالت المروحيات من طراز "ميسترال" بها".واألجهزة المساعدة، ووسائل االتصال، لتزويد 

http://www.ahram.org.eg/News/202087/25/562914/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202087/25/562914/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7.aspx
http://akhbarelyom.com/news/591084
http://akhbarelyom.com/news/591084
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1041999
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1041999
http://www.ahram.org.eg/News/202087/25/562926/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202087/25/562926/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1310752.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1310752.aspx
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 )اليوم السابع(سيسي للواء عباس كامل مدير مكتب الوفاة والدة ا

يوم الخميس، والدة اللواء عباس كامل، مدير مكتب السيسى. أدى عشرات المصلين، صالة الجنازة على الفقيدة بمسجد توفيت 

 القبة العسكرى، عقب صالة الظهر، ورافق المشيعون الجثمان حتى مقابر األسرة بالسيدة عائشة. كوبريمستشفى 

 

 )اليوم السابع( رة" من مصرغواصات ألمانية "غي 3موقع إسرائيلى: تل أبيب حصلت على 

علق "أمير بحبوط" المحرر العسكرى لموقع "واال" اإلسرائيلى على قيام الجيش اإلسرائيلى بإنهاء صفقة مع ألمانيا تتمثل فى 

ر وأضاف المحر يلى، نظرًا لقيام الجيش المصرى باالهتمام بتطوير أسلحته.غواصات متطورة لدعم سالح البحرية اإلسرائ 3شراء 

يسعى فيه سالح البحرية المصرى شراء غواصات جديدة متطورة من ألمانيا كان لزاما على  الذيالعسكرى للموقع، أنه فى الوقت 

 السالح.، خاصة الغواصات التى يتميز بها هذا الجيش اإلسرائيلى شراء تلك الغواصات لضمان قوة سالح البحرية اإلسرائيلى

 

 )مصرالعربية( «عمال غزل المحلة»آالف عبوة غذائية على  1الجيش يوزع 

شركة غزل وزَّع جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة، اليوم الخميس، خمسة آالف عبوة غذائية مدعمة "تحيا مصر" على عمال 

 المحلة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2016/11/17/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3/2971724
https://www.youm7.com/story/2016/11/17/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3/2971724
https://www.youm7.com/story/2016/11/17/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%AD%D8%B5%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-3-%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9/2972224
https://www.youm7.com/story/2016/11/17/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%AD%D8%B5%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-3-%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9/2972224
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1310232-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D9%88%D8%B2%D8%B9-5-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A9-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A9%C2%BB
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مسلحين خالل تبادل إلطالق النيران مع قوات  1رصد وتدمير بؤرة مسلحة بمنطقة "جهاد أبو طبل" بقطاع العريش، وقتل  -

عبوات  3مسلحة، وتدمير مخزن لتكديس العبوات الناسفة والمواد شديدة االنفجار، وتفجير  المداهمة وتدمير سيارة دفع رباعى

ناسفة، واحباط هجوم على أحد االرتكازات األمنية بقطاع العريش إثر استهدافه بسيارة مفخخة تم تفجيرها وقتل سائقها 

باالشتباك مع باقى العناصر المسلحة والقضاء على  بواسطة أحد أفراد قوة الكمين بقاذف "آر بى جى"، فيما قامت قوة الكمين

منهم، وفى قطاعى رفح والشيخ زويد استمرت قوات إنفاذ القانون فى تمشيط ومداهمة عدد من القرى والمناطق الجبلية،  8

 ى تدخلواستهداف عدة بؤر بمنطقة الشيخ زويد تضم مخزن لتصنيع العبوات الناسفة عثر بداخله على كمية من الخامات الت

فى صناعة العبوات الناسفة، ومكان الحتجاز السكان المحليين الذين يتم اختطافهم عثر بداخله على أوراق مدون بها بيانات 

من العناصر المسلحة خالل اشتباكات مع القوات وتدمير مجموعة من  2خاصة بهذه العناصر، وتمكنت القوات من القضاء على 

من العناصر المسلحة واكتشاف عدة مخازن لتصنيع  .وات ناسفة، وفى رفح تم القضاء على عب 8المالجئ والخنادق وتفجير 

العبوات الناسفة عثر بداخله على عدد من العبوات المعدة لالستخدام، وتدمير عدد من المالجئ الخاصة بهذه العناصر عثر 

 (وزارة الدفاع المصريةبداخلها على عدد من العبوات الناسفة ودوائر النسف والتدمير )

 (اخبار اليوم)آخرين خالل اشتباكات جنوب مدينة الشيخ زويد  2مقتل مجند واصابة -
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 (اخبار اليوم)من عناصر بيت المقدس في عمليات قصف جوي لمعاقل التنظيم جنوب الشيخ زويد ورفح والعريش  69تصفية -

 (اخبار اليوم) بخاريةدراجات  .منزال، وعدد  18حرق وتدمير عدد -

مزايدة للذهب عالمية ستطرحها هيئة الثروة المعدنية فى شهر ديسمبر المقبل، ستصمن منطقة فى جنوب سيناء وفق مصادر -

 (اليوم السابع)مسئولة بقطاع البترول والثروة المعدنية 

فى  1مصابين، بينهم شخصين مصابين بطلقات ناريه وصال من منطقة الشيخ زويد، و 1مستشفى العريش العام يستقبل  -

 (اليوم السابع)حادث سير ببئر العبد أثر انقالب سيارة تقلهم أثناء سيرها على طريق العريش القنطرة 

عناصر مسلحة تابعين لتنظيم "بيت المقدس" يستقلون سيارة "فيرنا" بيضاء، اعترضوا طريق الخفير النظامي، عيد سالمة  3  -

 (الوطن)عاما، خفير نظامي من قسم ثاٍن العريش، في أثناء تواجده أمام منزله بالعريش  36أبوأقرع، 
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