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 األولالمحور 

 المصرية الخارجيةتطورات السياسة 

 

 )بوابة األهرام( شكري يبحث مع الفروف هاتفًيا األوضاع بالمنطقة

الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية، أجرى اتصاال هاتفيا بوزير الخارجية الروسي سيرجي صرح المتحدث 

 .الساحة اإلقليمية، وفي مقدمتها الوضع فى سوريا علىالفروف، تناوال خالله آخر المستجدات 

 

 )بوابة األهرام( الساحة اإلقليمية علىشكري يبحث مع وزير خارجية فرنسا آخر المستجدات 

أجري وزير الخارجية سامح شكري اتصاال هاتفيا بوزير الخارجية الفرنسي، جان مارك أيرو، تطرقا خالله للعالقات الثنائية بين 

رأسها التنسيق بين  وعلىالساحة اإلقليمية،  علىكما تناوال آخر المستجدات  وسبل تطويرها في مختلف المجاالت البلدين،

 .الجانبين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية

 

  )بوابة األهرام( سامح شكري يلتقي بوزير خارجية األرورجواي

"رودولفو نين نوفوا"، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها لمصر،  وزير خارجية األوروجوايبوزير الخارجية سامح شكري، التقي 

عاما، وتستهدف بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، فضاًل عن  ٣١والتي ُتعد األولى لوزير خارجية أوروجواي منذ 

اتفاق "المساعدة في المسائل  الوروجواي،ع وزيرا خارجية مصر واوقو مناقشة القضايا اإلقليمية والدولية محل االهتمام المشترك.

 .يز التجارة بين مصر واألوروجوايالجمركية"، والذي من شأنه أن يسهل التعامالت الجمركية بين البلدين وتعز

 

 )اليوم السابع( وزير الخارجية يستقبل وفد مجلسى الشؤون الخارجية المصرى والسودانى

استقبل سامح شكرى، وزير الخارجية، الوفد المشترك لمجلسى الشؤون الخارجية المصرى والسودانى، إذ تناول اللقاء العالقات 

 ل تطويرها فى كل المجاالت.التاريخية بين القاهرة والخرطوم، وسب

 

 (20)عربي سفير قطر يعود للقاهرة

وصل سفير قطر لدى مصر، ومندوبها بجامعة الدول العربية، سيف بن مقدم البوعينين، إلى القاهرة، االثنين، قادما من إسبانيا، 

لدولي، إن السفير القطري وصل على متن رحلة وقالت مصادر بمطار القاهرة ا مبكرا عن موعده المحدد بأربع وعشرين ساعة،

ساعة عن موعده المحدد،  22مصر للطيران القادمة من مدريد، وتم استقباله بصالة كبار الزوار بعد تعديل إخطار وصوله مبكرا 

 وأتم إجراءات وصوله بسرعة، وخرج في موكب سيارات إلى مقر إقامته بالقاهرة.
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 )الوطن( وكوت ديفوار والسنغال وسيشال"محلب" يلتقي رؤساء سويسرا 

التقى المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية مع رئيس فيتنام، وتم االتفاق على أهمية تعزيز العالقات الثنائية، 

كما التقى المهندس محلب على هامش القمة عدد من  .نكفونية بمدغشقروذلك على هامش ترأسه وفد مصر فى قمة دول الفرا

 رؤساء الدول والحكومات المشاركة في القمة منهم رئيس سويسرا، ورؤساء كوت ديفوار، السنغال، سيشال.

 

 )بوابة األخبار( العموم البريطاني"“بـ الوفد البرلماني بلندن يبدأ لقاء المسئولين 

أعرب الوفد البرلماني المصري من أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية والمتواجد اآلن في لندن عن أهمية 

جمعية الصداقة لتطوير العالقة بين  تلبية دعوة أعضاء مجلسي العموم واللوردات البريطاني في ظل الجهود الرامية من طرفي

 اإلقليمي.البلدين في ظل ثقل الدولتين في محيطهم 

 

 )بوابة األخبار( مجلس الوزراء السعودي يدين االعتداء اإلرهابي في سيناء

الذي استهدف إحدى  مسلحال االعتداءالعزيز أدان مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 

وأكد في بيانه على تجديد التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية مصر العربية  نقاط التأمين بمحافظة شمال سيناء.

 في مكافحة اإلرهاب.

 

 )بوابة األهرام( المملكة تنفي واقعة امتناع دبلوماسي سعودي عن الخضوع للتفتيش بمطار القاهرةسفارة 

 نفت سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة صحة ما نشرته بعض وسائل اإلعالم المصرية حول واقعة امتناع دبلوماسي

سعودي عن الخضوع للتفتيش بمطار القاهرة، وذلك من خالل تواصلها مع السلطات المصرية المختصة بمطار القاهرة، حيث 

 تأكد لها له عدم صحة هذه الواقعة جملة وتفصياًل.

 

 )بوابة األهرام( وروباألالقائم بأعمال سفارة االتحاد األوروبي بالقاهرة: استقرار مصر مهم 

أكد القائم بأعمال سفير وفد االتحاد األوروبي بالقاهرة، أن استقرار مصر أمر مهم ألوروبا، نظرا لمكانتها العربية واإلقليمية وكذا 

 أهمية العمل معا ومضاعفة الجهود بين مصر وأوروبا لتحقيق المصلحة للجميع. علىفي حوض البحر المتوسط، مشدًدا 

 

 )بوابة األخبار( رئيس أوغندا يشيد بدور مصر في مساندة بالده

ذلك خالل  جاء .ي في كافة المجاالتأهمية دور مصر في دعم ومساندة الشعب األوغندموسيفني أكد الرئيس األوغندي يوري 

استقبال الرئيس األوغندي لسفيرة مصر الجديدة لدى بالده مي طه خليل، وذلك بالقصر الرئاسي بمدينة عنتيبي، والتي تقدمت 

 .خالل هذا اللقاء بأوراق اعتمادها كسفيرة لمصر في أوغندا
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 )بوابة األخبار( إنشاء مناطق صناعيةالسفير باتاتشاريا: وفد مصري يزور الهند للتعاون في 

من مجلس النواب للهند  أعضاء 3و المصرية،كشف السفير الهندي في القاهرة سانجاي باتاتشاريا عن زيارة وفد من اتحاد الصناعة 

 صناعية.ن التعاون في إنشاء مناطق هذه األيام إلجراء مباحثات مع الحكومة ورجال األعمال بشأ

 

 )المصري اليوم( بالمنطقة« الوحيدة الناجحة»السبسي: الثورة التونسية 

، وأن بالده ساعدت «الوحيدة التي نجحت في المنطقة» 2100قال الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، إّن الثورة التونسية في 

 الليبين في ثورتهم على نظام العقيد الليبي السابق معمر القذافي في العام ذاته.

 

 )الشروق( صحيفة ألمانية تكشف تفاصيل خطة سرية لترحيل الالجئين إلى مصر

قّدمها فرع حزب االتحاد المسيحى « خطة سرية صارمة»األلمانية، أمس، تفاصيل ما قالت إنها « بيلد أم زونتاج»أوردت صحيفة 

فوتمبرج لتشديد إجراءات ترحيل طالبى اللجوء المرفوضة طلباتهم بشكل أسرع وأكثر قسوة، والتى الديمقراطى فى والية بادن 

 سبق وأن نفته القاهرة رسميا مرارا وتكررا. الذيتتضمن إنشاء مراكز فى مصر إلعادة الالجئين ألوطانهم، األمر 
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -الرئاسة المصرية: 

 (بوابة األهرام) لتقديم العزاء فى وفاة والد قرينته أبو ظبييتلقى اتصاًلا هاتفًيا من ولي عهد  السيسي

، نائب القائد األعلى للقوات أبو ظبيتلقى السيسي، اتصااًل هاتفيًا من صاحب السمو، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد 

 .وأسرته في وفاة والد قرينته للسيسيالمسلحة، بدولة اإلمارات العربية المتحدة.وقدم خالص تعازيه 

 

 (بوابة األهرام) لمواساته وأسرته في وفاة والد قرينته السيسي يتلقى اتصاًلا هاتفًيا من أبومازن

تلقى السيسي، اتصاًلا هاتفًيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي أعرب عن خالص التعازي والمواساة للرئيس وأسرته 

 في وفاة والد قرينته.

 

 -المصرية: الحكومة 

 (بوابة األهرام) شريف إسماعيل يستقبل رئيس إريتريا لبحث التعاون المشترك

استقبل شريف إسماعيل رئيس الوزراء بمطار القاهرة، أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا وذلك في مستهل زيارته الرسمية إلى 

مصر.وتستهدف الزيارة البناء على العالقات التاريخية بين البلدين، لتطوير التعاون الثنائي وتنسيق الجهود والرؤى في القضايا 

 ذات االهتمام المشترك.

 

 (بوابة األخبار) مجلس الوزراء يجتمع مرتين خالل أسبوع واحد ألول مرة

وتعد هذه الواقعة األولى  إسماعيل،قال مصدر حكومي مسئول إن مجلس الوزراء سيجتمع مرتين األسبوع الجاري، برئاسة شريف 

عدًدا من القضايا الجماهيرية والملفات الهامة، والتي تمس  وأضاف المصدر أن اجتماعي مجلس الوزراء سيتناولوامن نوعها.

 المواطن البسيط، فضال عن ترتيب األوضاع األمنية واالقتصادية واالجتماعية بكافة محافظات الجمهورية.

 

 (بوابة األخبار) رئيس الوزراء: قانون االستثمار الجديد يتضمن حل المنازعات

محاور رئيسية تشمل تيسير إجراءات  3شريف إسماعيل أن المشروع الجديد لقانون االستثمار، يتضمن الوزراء أعلن رئيس 

الحصول على االستثمار وفًقا ألولويات التنمية في الدولة، واإلجراءات الخاصة بحل منازعاته والترويج له، باإلضافة إلى العمل على 

 الضمانات وإتاحة وتنويع برامج حوافز جذب االستثمارات.تقوية 

 

 (اليوم السابع) رئيس الوزراء يرأس اليوم اجتماع الحكومة األسبوعى

فات األمنية واالقتصادية وتقارير يرأس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم اجتماع الحكومة األسبوعى.ويبحث عدد من المل

 الوزراء المختلفة، ويناقش قانون االستثمار الجديد.
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https://www.youm7.com/story/2016/11/29/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%89/2988024
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 -البرلمان المصري: 

 (بوابة األهرام) مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة تقصي حقائق فى نقص واختفاء األدوية

وافق مجلس النواب فى جلستة المسائية على تشكيل لجنة تقصى حقائق، لبحث أزمة نقص واختفاء الدواء، وإبالغ المجلس 

 تقدمت به لجنة الصحة. الذيبحقيقة األزمة المثارة حاليا، وذلك بعد الطلب 

 

 (بوابة األهرام) عبد العال: رقابة البرلمان لقرارات الحكومة الحقة وليست سابقة

قال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن صالحيات مجلس النواب في الدستور معروفة للجميع، وال يجوز أن يخالف نصوص 

 الحقة،سابقة على قرارات الحكومة ولكنها دائما الدستور أثناء القيام بمهامه، ومن ثم ال يجوز للمجلس أن تكون له الرقابة ال

 قائال:" األمور الفنية بقرارات الحكومة مسؤولية السلطة التنفيذية مش التشريعية".

 

 (بوابة األهرام) "صحة النواب" ُتوافق على قانون تنظيم اإلعالن عن المنتجات والخدمات الصحية

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على مشروع قانون تنظيم اإلعالن عن المنتجات والخدمات الصحية.وكان النائب أيمن أبو 

القانون اإلعالن بأي وسيلة عن أي منتج  ويحظرالبرلمان.عضوا بالبرلمان قد تقدموا بمشروع القانون إلى  21العال، وأكثر من 

 .ترخيص من اللجنة المختصة علىصول صحي أو خدمة صحية بغير الح

 

 (أصوات مصرية) مجلس الدولة ينتهي من مراجعة قانون الجمعيات األهلية ويرسله للبرلمان

تشريع بمجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم، إن القسم انتهى من مراجعة ثمانية مشاريع لقوانين، أبرزها قال رئيس قسم ال

 قانون الجمعيات األهلية الذي أرسله إلى مجلس النواب.

 

 (أصوات مصرية) "تشريعية النواب" ترفض مشروعي تعديل عقوبات خدش الحياء بقضايا النشر

رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها مشروعي قانونين لتعديل بعض أحكام قانون 

 قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام. بشأن-0931لسنة  85الصادر برقم -العقوبات 

 

 (بوابة األخبار) رئيس "النواب": حل مشكلة نقص بعض األدوية خالل يومين

أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن مشكلة نقص بعض األدوية سيتم حلها خالل يوم أو يومين، مشيرا إلى أن 

 جميع المواطنين سيلمسون ذلك.

 

 (بوابة األخبار) رئيس النواب: ليس هناك أي بيع لشركات أو مرافق عامة مملوكة للدولة

أكد الدكتور علي عبد العال انه ليس هناك أي مجال لبيع الشركات المملوكة للدولة أو المرافق العامة مشيرا إلى أن هناك الكثير 

 اإلحاطة.لشائعات التي يرددها البعض وتكون محال لطلبات من ا

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1334799.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1334799.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1334724.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1334724.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1334723.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1334723.aspx
http://www.aswatmasriya.com/news/details/70443
http://www.aswatmasriya.com/news/details/70443
http://www.aswatmasriya.com/news/details/70440
http://www.aswatmasriya.com/news/details/70440
http://akhbarelyom.com/news/596820
http://akhbarelyom.com/news/596820
http://akhbarelyom.com/news/596860
http://akhbarelyom.com/news/596860
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 (الشروق) ترفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور« تشريعية النواب»

دقيقة لمناقشة طلب رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، وخرجت  31مغلقة استمرت جلسة « تشريعية النواب»عقدت 

للتحقيق معه بشأن اتهامه بالتعدى على  ع الحصانة عن النائب مرتضى منصوراللجنة من جلستها السرية لتعلن رفض رف

 .المحامى عصام اإلسالمبولى فى طرقات المحكم

 

 (الشروق) بالنواب« النقل»مساعد وزير الدفاع يشارك في اجتماع 

شارك اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والتشريعية، في اجتماع لجنة النقل والمواصالت بمجلس 

 أنور رئيس الشركة الوطنية للطرق واللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكباري. مجديا شارك في االجتماع اللواء النواب.كم

 

 -األحزاب واالئتالفات: 

 (بوابة األهرام) توقيعات للهيئة البرلمانية للمصريبن األحرار لسحب الثقة من عالء عابد

، مذكرة وجمعوا توقيعات من أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب لسحب لبرلمانية لحزب المصريين األحرارأعد عدد من نواب الهيئة ا

 جمعه بين منصبي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، ورئيس لجنة حقوق اإلنسان. علىالثقة من النائب عالء عابد، اعتراضا منهم 

 

 -لدينية: المؤسسات ا

 (بوابة األخبار) لرئيس أساقفة السويد: األزهر يسعى إلعادة السالم والبسمة للفقراء« الطيب»

 جاكلين رئيسة أساقفة السويد، خالل زيارته للقاهرة. استقبل شيخ األزهر د. أحمد الطيب وفد الكنيسة السويدية برئاسة أنتي

أن المجتمع المصري لديه تجربته الناجحة في التواصل والتعايش بين المسلمين والمسيحيين الذين يمثلون الطيب وأوضح 

 .نسيجه المشترك

 

 -تصريحات: 

 (بوابة األهرام) باجتماع "االتحاد األوروبي" لمناقشة قانون الجمعيات األهلية تهالسادات ينفي مشارك

نفى النائب محمد أنور السادات علمه أو دعوته لحضور اجتماع لمناقشة قانون الجمعيات األهلية الجديد بمعرفة مفوضية 

 الصحة.بي بمصر، مؤكدًا أن ما يقال عن هذه الدعوة ليس له أساس من االتحاد األورو

 

 (20عربي) فتحي سرور يشيد بعبارة قالش دي موجة الواحد يطاطي تحتها

 ية، ولدى نزوله من سيارتهفي البدا ، تعرض أحمد فتحي سرور، لثالثة مواقففي عزاء يحيي الجمل في أول ظهور له بمناسبة عامة

ين، يحيى قالش، إذ طالبه بالهدوء والتريث الثاني عند مصافحته نقيب الصحفيو انحنى أحد المواطنين على يده، وقام بتقبيلها،

 والتهدئة.ما يتحلش )النزاع( إال بالهدوء  مخضرم.في حل أزمة النقابة التي اندلعت مؤخرا، فقد قال سرور له: "أنت رجل سياسي 

 موجة.العبارة دي: "دي  عاجبني وأنا ."ومقدمة حلوة هادئ.كالم  كالمك.وأنا عجبني  هذا.أوالد الحالل هم اللي يساعدوك على 

 ويبتدئ يقب )يرتفع( بس بهداوة"، على حد قوله. (.)مشيرا بيديه إلى األسفل ".الواحد يطاطي )ينبطح( تحتها

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28112016&id=209910c0-4583-4e55-aebb-763ec3fd924b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28112016&id=209910c0-4583-4e55-aebb-763ec3fd924b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28112016&id=51167896-3a2b-4941-89a0-a230733a0e85
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28112016&id=51167896-3a2b-4941-89a0-a230733a0e85
http://gate.ahram.org.eg/News/1334720.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1334720.aspx
http://akhbarelyom.com/news/596780
http://akhbarelyom.com/news/596780
http://gate.ahram.org.eg/News/1334674.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1334674.aspx
http://arabi21.com/story/963129/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D9%86%D8%B7%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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 -توك شو: 

 (بوابة األهرام) "الدمرداش" يكشف خديعة نائب وشقيقه على "الهواء" في أزمة كلية الشرطة

فضائية المحور، في أثناء مداخلة تليفونية للنائب راشد  علىدقيقة  91فوجئ اإلعالمي معتز الدمرداش، مقدم برنامج 

أبوالعيون، عضو مجلس النواب، عن دائرة القوصية، عند مناقشة موضوع أزمة دخول أبناء نواب المجلس كلية الشرطة، بأن من 

 النائب وإنما شقيقه، الذي كان يتحدث نيابة عنه.يجري المداخلة ليس 

 

 (الشروق) «أنا ضدهم»إبراهيم عيسى: ال يصح استخدام أدوات اإلخوان ثم أقول 

بعض مؤيدي النظام الحالي بالهجوم على المعارضين من خالل اللجان اإللكترونية على مواقع انتقد إبراهيم عيسى، قيام 

، «ال يمكن وال يصح أبًدا أن أستخدم طوال الوقت أدوات اإلخوان، وفي نفس الوقت أقول أنا ضدهم»وقال .التواصل االجتماعي

 مشيًرا إلى لجوء أعضاء الجماعة إلى اللجان اإللكترونية.

 

 (الشروق) العسكرى الزيوسى: أناشد وزير الدفاع بمنحى شرف ارتداء أحمد م

أقسم »وقال .المصري مرة أخرىناشد أحمد موسى، الفريق صدقي صبحي، وزير الدفاع، بالموافقة على عودته للخدمة بالجيش 

، مضيًفا: «باهلل العظيم لو الجيش احتاج لي اليوم، سأكون متواجًدا به، ولو تم استدعائي سأذهب لكي أكون مقاتًلا وجندًيا

اء، أطالب بالخدمة في شمال سين»، متابًعا: «لو ليوم أو أسبوع واحد حتى .«مستعد أن أكون خادًما للمقاتلين، وأقدم لهم الطعام»

 «.وتحديًدا في الشيخ زويد وسط مقاتلينا

 

 (اليوم السابع) خالد صالح عن الهجوم على نجيب محفوظ بالبرلمان: "السلفية فى الراس مش بالكراس"

أعرب خالد صالح، عن استياءه الشديد من تصريحات النائب البرلمانى أبو المعاطى مصطفى، خالل اجتماع اللجنة التشريعية 

لمجلس النواب، التى طالت األديب نجيب محفوظ، واتهام بعض أعماله األدبية بخدش الحياء العام، مضيًفا "واضح إن السلفية 

 فى الراس مش فى الكراس".

 

 -ديا: سوشيال مي

 (الشروق) عمرو موسى: هناك من يتعمد منع عزف النشيد الوطني في االجتماعات الرسمية

عدد من االجتماعات بدعوى الخلل الفني، حتى أن احتفاًلا عملية منع عزف النشيد الوطني تكررت في »إن ، قال عمرو موسى

حضرت مؤخًرا احتفاًلا تكرر فيه بالظبط ما حدث بالنسبة لمنع السالم » وأوضح«. حضره السيسي، تعطل فيه عزف النشيد

حاضرون إلى الوقوف أعتقد أن هذا التكرار يعني أن هناك من يخرب ويمنع السالم الوطني بعد أن ُيدعى ال»، مضيًفا: «الجمهوري

 «.ثم يجلسون مندهشين آسفين غاضبين لما يحدث

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1334835.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1334835.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28112016&id=6db3dc7b-f6f7-4aab-98d3-98d1dcf5ab23
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28112016&id=6db3dc7b-f6f7-4aab-98d3-98d1dcf5ab23
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28112016&id=f1377e75-a71f-4d69-b3b9-b51d148bd723
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28112016&id=f1377e75-a71f-4d69-b3b9-b51d148bd723
https://www.youm7.com/story/2016/11/28/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89/2987766
https://www.youm7.com/story/2016/11/28/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89/2987766
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28112016&id=11886bb1-0b42-4180-a898-12024374242c
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28112016&id=11886bb1-0b42-4180-a898-12024374242c
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 (الشروق) يوسف الحسيني: ال تبنى المجتمعات بفقدان إنسانيتها

على ضرورة اتقدير الكامل إلمكانيات وشدد .لمجتمعات ال تبنى، وال تستمر أو تتطور إذا فقدت إنسانيتهاقال يوسف الحسيني، إن ا

 الفرد، ومنحه حقه األصيل في المشاركة والرأي والتعبير واالختالف.

 

 (مصر العربية) إبريل تتجه لتوحيد جبهتيها 2االنشقاق.سنوات من  8بعد 

إبريل، على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك،  2"ادعم_توحيد_الجبهتين" هاشتاج أطلقه عدد من أعضاء حركة شباب 

 ي دمج جبهتي الحركة "أحمد ماهر " و" الجبهة الديمقراطية".لتحريك الماء الراكد في مساع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28112016&id=edfe11d9-7fc0-48c0-af67-e9994d572010
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28112016&id=edfe11d9-7fc0-48c0-af67-e9994d572010
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1316918-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%82-6-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%AA%D9%8A%D9%87%D8%A7
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1316918-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%82-6-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%AA%D9%8A%D9%87%D8%A7
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 (بوابة االخبار)للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط « ظهر»الحكومة تنفي نقص حصة مصر في حقل 

انتشر في العديد من المواقع االلكترونية وصفحات التواصل االجتماعي أنباء تفيد بتأثر حصة مصر من حقل ظهر للغاز الطبيعي 

" BPمن حصتها في هذا الحقل لشركة بريتش بتروليم " %01في البحر المتوسط بعد بيع شركة "إينى" اإليطالية لنسبة 

 للبيع لنفس الشركة بنفس الشروط. آخرين %8البريطانية وعرض 

 

 (بوابة االخبار) مصر. الخميسشركة صينية تبحث فرص االستثمار في  38

 ،الحرةبالتعاون مع الهيئة العامة لالستثمار والمناطق  ديسمبر،الخميس األول من  "،الصيني –يُعقد منتدى األعمال "المصري 

 والذي يأتي في إطار زيارة وفد الحاكم،ومركز التعاون االقتصادي الصيني لدائرة العالقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الصيني 

 من كبرى الشركات الصينية للقاهرة.

 

 (مصريةأصوات )جنيها  ٣١واليورو يصل إلى  اليوم.جنيه متوسط سعر الدوالر  ٣٧.٨١

 جنيه في عدة بنوك01.88جنيه، فيما سجل سعر الشراء نحو  05.18بلغ متوسط سعر بيع الدوالر في البنوك اليوم اإلثنين 

وبلغ متوسط سعر بيع الجنيه االسترليني أمام  جنيه 01.8جنيها، فيما سجل سعر الشراء  09وسجل متوسط سعر بيع اليورو 

 جنيه. 05.8جنيه، فيما بلغ سعر الشراء  22.3الجنيه نحو 

 

 (مصريةأصوات ) مجلس الوزراء يعفي الدواجن المستوردة من الجمارك حتى نهاية مايو المقبل

نوفمبر الجاري من الضرائب الجمركية  01راء قرارا بإعفاء الدواجن المجمدة التي ستستورد أو تم استيرادها من أصدر مجلس الوز

وقال قرار صادر من مجلس الوزراء نشرته الجريدة الرسمية اليوم اإلثنين إن القرار جاء بناء على ما  2101وذلك حتى نهاية مايو 

 عرضه وزير المالية بهذا الشأن.

 

 (مصريةأصوات ) سنوات 3حي: مصر ستسدد مديونية شركات النفط األجنبية خالل الجار

إن مديونية الشركات األجنبية التي تعمل في مجال الغاز والبترول في مصر  2102-00-25 قال وزير المالية، عمرو الجارحي، اإلثنين

 خالل المؤتمر الثالث للرؤساء التنفيذين، أية تفاصيل حول جدول السداد. ولم يذكر الجارحي سنوات 3سيتم تسديدها خالل 

 

 (بوابة االهرام) مصر واألوروجواي ُتوقعان اتفاًقا لتسهيل التعامالت الجمركية بين البلدين

اتفاق "المساعدة في المسائل الجمركية"، والذي من شأنه أن يسهل  2102-00-25 اإلثنين قع وزيرا خارجية مصر واالوروجوايو

 التعامالت الجمركية بين البلدين وتعزيز التجارة بين مصر واألوروجواي، ويساهم في تحقيق التنمية االقتصادية.

http://akhbarelyom.com/news/596751
http://akhbarelyom.com/news/596751
http://akhbarelyom.com/news/596991
http://akhbarelyom.com/news/596991
http://www.aswatmasriya.com/news/details/70447
http://www.aswatmasriya.com/news/details/70441
http://www.aswatmasriya.com/news/details/70435
http://gate.ahram.org.eg/News/1334708.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1334708.aspx
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 (بوابة االخبار) %81نخطط لخفض حصتنا في حقل ُظهر المصري للغاز إلى  إينى:

قال كالوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني اإليطالية إن شركة الطاقة تخطط لخفض حصتها في حقل ُظهر العمالق 

وكانت إيني التي تملك االمتياز بأكمله بما فيه حقل ُظهر اتفقت بالفعل على بيع حصة  .% 81للغاز قبالة سواحل مصر إلى 

 مليون دوالر تعويضا عن نفقات سابقة. 081باإلضافة إلى  مليون دوالر األسبوع الماضي 318إلى بي.بي مقابل  % 01قدرها 

 

 (بوابة االخبار) مليار جنيه وارتفاع جماعي لمؤشراتها 8.2البورصة تربح 

سجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية لدى اغالق تعامالت، اليوم اإلثنين، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات 

 881.2مليار جنيه ليبلغ مستوى  8.2ألسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو  وربح رأسمال السوقى وصناديق االستثمار األجنبية

 جنيه.مليار  0.5مليار جنيه وسط تعامالت بلغت نحو 

 

 (بوابة االخبار) عجز الموازنة المستهدف بنهاية العام الحالي %01وزير المالية: 

نسبة قد تواجه  وهي ٪٣١نحو  ٦١٣٨/  ٦١٣٢إن الوزارة تستهدف عجز الموازنة العامة للدولة عام  الجارحي، مالية، عمروالقال وزير 

أن حجم  نوفمبر،25في تصريحات االثنين  الوزير،وَأضاف  الحكومة على إثرها تحديات كبيرة خاصة في ظل األوضاع الحالية

 مليون دوالر. ١١١نوفمبر الجاري نحو  ٦١الخزانة بلغت حتى  االستثمارات في سندات واذون

 

 (بوابة االخبار) "اتحاد الغرف التجارية" يوقع اتفاقية تعاون مع المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية

وذلك من أجل  س الصيني لتنمية التجارة الدوليةاتفاقية تعاون مع المجلنوفمبر 25االثنين قع االتحاد العام للغرف التجاريةو

تفعيل االشتراك في طريق الحرير الذي يؤدي إلى تنمية محور قناة السويس لتنطلق التجارة من وإلى الدول األفريقية واالتحاد 

 " .لعمل في مصر"إن مصر تستهدف جذب الشركات الصينية ل د الوكيل رئيس االتحادوقال أحم األوروبي

 

 (جريدة االهرام) 2101مليار دوالر فى يناير ومثلها فى النصف الثانى من  2.8 بسندات دوالرية  طرح :الجارحى

مليارات دوالر فى االسواق العالمية خالل  3إلى  2.8كشف عمرو الجارحى وزير المالية عن االتجاه لطرح سندات دوالرية بقيمة 

عا مرج فى النصف الثانى من العام المقبلالقيمة تقريبا  بنفسبل على ان يتم طرح شريحة أخرى النصف االول من يناير المق

 كان مقررا الشهر الحالى الى عدم استقرار اسواق المال العالمية بسبب االنتخابات االمريكية. الذيتعديل وزارة المالية لموعد الطرح 

 

 (جريدة االهرام) مليون دوالرمن النرويج لتشغيل الشباب 0.2

ل فرص عم» شهدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، و بورجه برنده وزير خارجية النرويج توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع 

ان بمصر و بيتر ف ، بين كل من السفير ستين روسنس السفير النرويجى«لشباب مصر لخدمة محافظتى القليوبية والمنوفية

 .مليون دوالر بتمويل من الحكومة النرويجية 0.2غوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بقيمة 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/596964
http://akhbarelyom.com/news/596964
http://akhbarelyom.com/news/596852
http://akhbarelyom.com/news/596852
http://akhbarelyom.com/news/596642
http://akhbarelyom.com/news/596642
http://akhbarelyom.com/news/596825
http://akhbarelyom.com/news/596825
http://www.ahram.org.eg/News/202098/5/564688/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9--%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D9%8A%D9%86.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202098/5/564688/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9--%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D9%8A%D9%86.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202098/5/564700/%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%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202098/5/564700/%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%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8.aspx
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 (الوطن) «ومش موجود ».واألهالى:  دمياط.جنيهًا فى  22بـ السكر 

استمرت أزمة نقص السكر فى بعض المحافظات، بالتزامن مع محاوالت الحكومة الحتوائها بطرح كميات إضافية بالمنافذ 

لضبط المحتكرين، ففى دمياط وصل سعر الكيلو فى بعض « التموين»المخصصة لبيع السلع االستهالكية، واستمرار حمالت 

 ر.ألهالى أكدوا أنهم عجزوا عن الحصول على السكجنيهًا، ورغم ارتفاع السعر فإن ا 22المناطق إلى 

 

 (اليوم السابع) 2101شحنة من الغاز المسال فى  21"رويترز": مصر تستورد نحو 

، إن نتائج 2105و 2101قالت مصادر تجارية مطلعة على دراية بنتائج مناقصة مصرية ضخمة لشراء الغاز الطبيعى المسال فى 

شحنة من الغاز المسال فى العام القادم مشيرة إلى أن جلينكور هى أكبر الموردين  21المناقصة أظهرت أن مصر ستستورد نحو 

 شحنة. 05شحنة تتبعها ترافيجورا التى فازت بحق توريد نحو  28"جلينكور" فازت بحق توريد  أنالمصادر وذكرت  بالمناقصة

 

 (مصر العربيه) مليون علبة لبن مخزنة بوزارة الصحة 8عثرنا على تقصي حقائق األدوية: 

أيمن أبو العال العضو المسؤول بلجنة تقصي حقائق األدوية واأللبان بالبرلمان أنه توصل لمستند رسمي يكشف أن كشف النائب 

وتحدى أبو العال أي مصدر  مليون علبة لبن أطفال مدعمة لم يتم توزيعها رغم االزمة الضخمة في لبن األطفال المدعوم 8هناك 

 الدولة.قائال:"المستند تحت أيدي مختوم وده مخزن واحد لصنف واحد للبن تملكه مسؤول في الوزارة تكذيبه في هذا األمر 

 

 (مصر العربيه) 2102-00-29أسعار الحديد اليوم الثالثاء 

في حديد عز،  9311، استقرارا نسبيا بعد ارتفاعه خالل األيام األخيرة ليسجل 2102-00-29سجل سعر الحديد اليوم الثالثاء 

جنيها، ليسجل سعر طن الحديد تراجعا في حركة المبيعات متأثرا  9281ين سجل حديد المصريين في ح جنيه 9211وحديد بشاي 

 بالزيادة غير المبررة التي لحقت به خالل اليومين الماضيين.

 

 (رصد) %02وزير المالية: لوال المساعدات العربية الرتفع عجز الموازنة إلى 

قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إنه خالل السنوات الستة الماضية، ارتفعت نسب العجز بشكل كبير، حيث كان يحقق االقتصاد 

موضًحا أنه لوال  مليون مواطن سنوًيا 2.8، وهو معدل ال يتناسب مع دولة بها زيادة سكانية تصل إلى %0.8معدل نمو يصل إلى 

 ، إال أنه ال يمكن أن تعتمد الدولة على المنح.%02، لوصل العجز إال 2102-2103العام المالى  المنح من الدول العربية خالل

 

 (مصر العربيه) جنيها 08السكر بـ  مرة.ألول 

قبل الماضي، وسط نقص في  سبوعألجنيها ا 02جنيها بدال من  08الكيلو  ماركت ليسجلارتفع سعر السكر الحر داخل محال السوبر 

وأرجع يحيي كاسب رئيس  المعروض يجتاح األسواق بعد تهافت المواطنين على شرائه ونقص الضخ من جانب شركات التعبئة

 الحكومى.شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة، ارتفاع أسعار السكر لنقص المعروض في األسواق وغياب الضخ 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1629741
http://www.elwatannews.com/news/details/1629741
https://www.youm7.com/story/2016/11/28/%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%AD%D9%88-60-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%89/2987568
https://www.youm7.com/story/2016/11/28/%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%AD%D9%88-60-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%89/2987568
http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88/1317075-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%8A-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9--%D8%B9%D8%AB%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88/1317075-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%8A-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9--%D8%B9%D8%AB%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1317158-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1-29-11-2016
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1317158-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1-29-11-2016
http://rassd.com/197046.htm
http://rassd.com/197046.htm
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1316728-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A8%D9%80-15-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1316728-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A8%D9%80-15-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-0

 

 (الوطن) األهالي يحاصرون مركز شرطة بكفرالشيخ بسبب اعتداء وكيل نيابة على سائق

مركز الشرطة، اعتراضا على اعتداء وكيل نيابة  ابعة لمدينة الحامول بكفر الشيخحاصر المئات من أهالي قرية "أبو شندي" الت

 على أحد أبناء القرية، واحتجازه بمعرفة مركز الشرطة، فيما أطلق أفراد مركز الشرطة أعيرة نارية في الهواء لتفريق المحتجين.

 

 (الوطن) أهالى شما يتظاهرون لمنع دفن قتيل عائلة جبريل بمقابر القرية

عبد تظاهر العشرات من أهالى قرية شما التابعة لمركز أشمون فى المنوفية، أمام مقابر القرية، ظهر أمس، لمنع دفن جثمان 

ة، على بالتغريب عن القرية، مع أقاربهم فى عائلة أبوحرير« عرفيًا»جبريل، أحد أبناء عائلة جبريل، المحكوم عليها  الناصر

 .2100أفراد فى عام  2خلفية اتهامهم بقتل 

 

 قضايا المجتمع-2

 

 التعليم

 (الوطن) التعليم": نستعد المتحانات الثانوية العامة مبكرا لمواجهة التسريب“بـ مصدر 

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استعدادات الوزارة المتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 

، مبكرا؛ لمواجهة تسريب االمتحانات، مشيرا إلى أن الوزارة سوف تتخذ إجراءات احترازية لمنع تسريب أسئلة 2101ـ  2102

 لى لجان الثانوية العامة آلية من آليات التصدي لظاهرة الغش اإللكتروني.االمتحانات، مؤكدا أن التشويش ع

 

 االعالم

 (الوطن) "الشهيد" فيلم يجمع علي جمعة والبابا تواضروس ببرنامج "أديب"

أثناء استضافته الفنان محمد ثروت في حلقة برنامجه "كل يوم" مساء  عرض اإلعالمي عمرو أديب فيلًما قصيًرا، عن الشهيد

وظهر في الفيلم الذي ُعرض بالبرنامج المذاع على فضائية "أون إي" الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، والشيخ  اإلثنين

 الحبيب علي الجفري والبابا تواضروس الثاني.

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1632564
http://www.elwatannews.com/news/details/1632564
http://www.elwatannews.com/news/details/1629708
http://www.elwatannews.com/news/details/1629708
http://www.elwatannews.com/news/details/1632864
http://www.elwatannews.com/news/details/1632864
http://www.elwatannews.com/news/details/1633425
http://www.elwatannews.com/news/details/1633425
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 الصحه

 (اليوم السابع) جنيها 128لـ "كيتوستريل" لعالج الفشل الكلوى  "الصحة"توافق على زيادة سعر

وافقت اللجنة الفنية باإلدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان على رفع سعر عقار الكيتوستريل الخاص بعالج 

إن الشركة التى تستورد عقار  " مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكانوقال  جنيًها 281إلى  221 مرضى الفشل الكلوى من

 ."شهور بطلب لتحريك سعره، مشيرًا إلى أن العقار غير متوفر باألسواق منذ قرابة الشهرين 3الكيتوستريل تقدمت قبل 

 

 النقل والمواصالت

 (الوطن) أشهر 2بعد  وزير النقل: البدء في الخط الرابع للمترو

رحلة قطارات، وبالتالي  0011ماليين راكب يستخدمون مترو األنفاق، مع  3قال الدكتور جالل السعيد وزير النقل، إن هناك نحو 

 يمكن حدوث أي عطل بسيط لمدة دقيقة أو نصف دقيقة.

 

 الزراعه

 (جريدة االهرام) ألف فدان بالفرافرة 81شروع الستصالح م

ناقش اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، والمهندس عاطر حنورة رئيس شركة الريف المصرى الجديد ووفد من 

 ةدان بمنطقة الفرافرالمستثمرين، إقامة مشروع لالستثمار الزراعى ضمن المساحات المقررة لمشروع المليون ونصف المليون ف

 .ويتضمن استصالح وزراعة خمسين ألف فدان كمرحلة أولى من المشروع

 

 قباطاأل

 (الوطن) ديسمبر 9الكنيسة: بدء قبول طلبات التغطية الصحفية لعيد الميالد اعتبارا من 

أنه سيتم فتح بابا استقبال طلبات تغطية قداس عيد الميالد المجيد الذي  للكنيسة القبطية األرثوذكسيةأعلن المركز اإلعالمي 

للمهنئيين في الكاتدرائية  وكذلك تغطية استقباالت تواضروس الثاني 2101يناير  2سيقام في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، 

 ديسمبر المقبل. 03إلى  9من  يناير، اعتباراً  1صباح يوم العيد الموافق السبت 

 

 (االقباط اليوم) العثور على نجل قس كنيسة النزهة مذبوحا داخل صيدليته

ن وتبي صيدليته بدائرة القسمتكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على نجل قس كنيسة النزهة مذبوًحا داخل 

إصابته بعده جروح قطعية، ونقلت جثته إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بالتشريح لمعرفة سبب 

 الوفاة.

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2016/11/29/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D9%83%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%80450/2987723
https://www.youm7.com/story/2016/11/29/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D9%83%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%80450/2987723
http://www.elwatannews.com/news/details/1633230
http://www.elwatannews.com/news/details/1633230
http://www.ahram.org.eg/News/202098/29/564701/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD--%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202098/29/564701/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD--%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A9.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/1632309
http://www.elwatannews.com/news/details/1632309
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=175302
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=175302
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األخبار األمنية: 

 (أصوات مصرية) السفر للكويت سلطات المطار تمنع الناشط الحقوقي عبد الحفيظ طايل من

منعت سلطات مطار القاهرة الدولي، في الساعات األولي من صباح اليوم الثالثاء، الناشط الحقوقي عبد الحفيظ طايل، رئيس مركز 

 ار من قاضي التحقيقات في قضية التمويل األجنبي.الحق في التعليم، من السفر إلى الكويت بناًء على قر

 

 (بوابة األهرام) أشخاص بينهم سيدة يعتدون على ضابط بكمين "القرضا" بمدخل كفرالشيخ 3

األمني بمدخل مدينة كفر الشيخ، في الساعات األولى من اليوم الثالثاء تعرض نقيب شرطة لالعتداء بالضرب،  شهد كمين القرضا

 أشخاص من االعتداء على وكيل نيابة إثر نشوب مشادة كالمية بينهم داخل الكمين. 3أثناء محاولته منع 

 

 (بوابة األهرام) وتبادل الخبراتأكاديمية الشرطة تستقبل وفًدا من نظيرتها بألمانيا لدعم التعاون 

استقبلت أكاديمية الشرطة وفًدا من نظيرتها بألمانيا على مدار يومين فى زيارة تهدف إلى التعاون وتبادل الخبرات التدريبية 

 والتعليمية بين الجانبين.

 

 (بوابة األهرام) على التصالح مع رشيد محمد رشيد"استرداد األموال" توافق 

بدأت لجنة استرداد األموال، فى اتخاذ اإلجراءات القانونية للتصالح مع وزير التجارة والصناعة األسبق رشيد محمد رشيد.جاء قرار 

أكدت على براءة ساحة رشيد من االتهامات المنسوبة إليه فى قضايا الفساد المالى، وأن ثروة  الموافقة عقب اإلطالع على تقارير

 رشيد وأسرته جاءت قبل توليه منصب وزير التجارة والصناعة فى عهد حسنى مبارك.

 

 (الشروق) أيام 1منذ « رشيد محمد رشيد»مصدر قضائي: الدولة تصالحت مع 

كشف مصدر قضائي أن اللجنة القومية السترداد األصول واألموال والموجودات في الخارج برئاسة النائب العام المستشار نبيل 

صادق انتهت رسمًيا من إتمام عملية التصالح مع وزير التجارة والصناعة الهارب رشيد محمد رشيد في اتهامه بتضخم 

نوفمبر الجاري عقب جولة من  20شيد تم توقيعها قبل أسبوع وتحديدا في الثروة.وأوضح المصدران عقود التصالح مع ر

 المفاوضات بين رشيد واللجنة القومية السترداد األصول والموجودات برئاسة النائب العام حول قيمة التصالح.

 

 (مصر العربية) الداخلية تقرر إنشاء سجن كرموز المركزي باإلسكندرية

نوفمب الجاري، قرار وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بإنشاء سجن  21نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 

 كرموز المركزي باإلسكندرية.

 

 

http://www.aswatmasriya.com/news/details/70460
http://www.aswatmasriya.com/news/details/70460
http://gate.ahram.org.eg/News/1334891.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1334891.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1334764.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1334764.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1334612.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1334612.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28112016&id=b92f09c2-facc-455d-9aac-2f8efedb0d88
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28112016&id=b92f09c2-facc-455d-9aac-2f8efedb0d88
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%A7/1316820-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%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%A7/1316820-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 (اليوم السابع) ا جديدا بتجميد أموال مبارك لتقديمه لسويسرالجنة استرداد األموال تجهز طلب

مطلع على ملف األموال المهربة إلى الخارج، إن لجنة استرداد األموال المهربة تجهز طلبًا جديدًا لتجميد أموال  قال مصدر قضائى

، لتقديمه إلى السلطات السويسرية واالتحاد األوروبى، وذلك قبل ورموز نظامهالرئيس األسبق حسنى مبارك وعدد من قيادات 

 .2101فبرايرفى  تنتهيانتهاء فترة التجميد والمقرر أن 

 

 -محاكم ونيابات: 

 (أصوات مصرية) سنوات في "نشر أخبار كاذبة والسخرية من السيسي" 3حمزة زوبع محكمة تقضي بحبس 

سنوات، التهامه بنشر أخبار كاذبة  3 غيابياالمذيع بقناة "مكملين" - إرهاب الجيزة، بحبس اإلعالمي حمزة زوبع 20قضت الدائرة 

 .السيسيوإثارة الرأي العام والسخرية من 

 

 (أصوات مصرية) سنوات بتهمة التظاهر في "ثورة الغالبة" 8شخصا  00محكمة تقضي بحبس 

نوفمبر الماضي، احتجاجا على  00شخصا ألقي القبض عليهم في تظاهرات  00إرهاب بمحكمة الجيزة، بمعاقبة  20قضت الدائرة 

 جنيه لكل متهم. 211سنوات وغرامة  8ثورة الغالبة"، بالحبس “بـ سمي  فيماارتفاع األسعار 

 

 (بوابة األهرام) االتحادية"أحداث “بـ شر حيثيات أول حكم نهائي وبات على مرسى وآخرين ن

أودعت محكمة النقض أسباب حكمها الصادر برفض طعن محمد مرسي والقياديين بجماعة اإلخوان محمد البلتاجي وعصام العريان 

 عاًما فى قضية "أحداث قصر االتحادية". 21وام وأع 01آخرين على األحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد ما بين  2و

 

 (بوابة األخبار) للمحاكمة الجنائية« الجيزة وحلوان»النائب العام يحيل المتهمين بخليتي 

المتهمين في خليتي الجيزة وحلوان للمحاكمة وافق المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام على قرار االتهام المطالب بإحالة 

 الجنائية.

 

 (لشروقا) «ميكروباص حلوان»عملية بينها  09خليتا الجيزة وحلوان ارتكبتا «: أمن الدولة العليا»تحقيقات 

متهما، ارتكبوا  32، أن "المتهمين في القضية والبالغ عددهم في خليتي الجيزة وحلوانكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا 

جريمة تتمثل في عمليات اغتيال لضباط وأمناء وأفراد الشرطة والشروع في قتل أعداد أخرى منهم، والسرقة باإلكراه، وتخريب  09

 ومنشآت عامة ومصالح حكومية".مركبات شرطية 

 

 (اليوم السابع) حبس متهمين جدد فى قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد

يومَا  08د ضياء، المحامى العام األول لنيابات أمن الدولة، حبس متهمين جدد قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خال

 على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهما فى محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز.

 

https://www.youm7.com/story/2016/11/28/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D9%87%D8%B2-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%87/2987589
https://www.youm7.com/story/2016/11/28/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D9%87%D8%B2-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%87/2987589
http://www.aswatmasriya.com/news/details/70446
http://www.aswatmasriya.com/news/details/70446
http://www.aswatmasriya.com/news/details/70445
http://www.aswatmasriya.com/news/details/70445
http://gate.ahram.org.eg/News/1334857.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1334857.aspx
http://akhbarelyom.com/news/596538
http://akhbarelyom.com/news/596538
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28112016&id=25babcd2-71d8-4dd7-a6ac-245fa8d16eff
https://www.youm7.com/story/2016/11/28/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF/2987835
https://www.youm7.com/story/2016/11/28/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF/2987835
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 المحور السادس

 تطورات المشهد العسكري

 

 (20)عربييتوجة الي اإلمارات  المنعم التراسلفريق عبد قائد قوات الدفاع الجوي المصري، ا

توجه قائد قوات الدفاع الجوي المصري، الفريق عبد المنعم التراس، بشكل مفاجئ، إلى دبي، على رحلة الخطوط اإلماراتية، وذلك 

 الزيارات الخارجية للقادة المصريين، لدعم التعاون العسكري بين مصر ومختلف دول العالم.في زيارة وصفت بأنها تأتي في إطار 

 

 )الشروق( مصدر عسكري روسي يؤكد وجود عسكريين مصريين بسوريا

أكد مصدر عسكري دبلوماسي لوسائل إعالم روسية، صحة ما أعلنته وسائل إعالم عربية من أن عسكريين مصريين يشتركون 

ومات ونقلت صحيفة "أزفستيا" الروسية عن عن مصدر أمني سوري، قوله: "إن هذه المعل .في "الحرب على اإلرهاب" في سوريا

وأضاف المصدر بحسب الصحيفة: "نالحظ تغييرا لموقف عدد من البلدان العربية مما يجري في سوريا، بما   ."تتفق مع الواقع

فيها مصر التي باتت تدرك أن تنظيم داعش والمجموعات المسلحة األخرى التي تقاتلها القوات الحكومية تشكل خطرا على مصر 

 .ذاتها أيضا"

 

 )مصرالعربية( العساكر. "بي بي سي" تعيد نشر "موت في الخدمة"بعد ضجة فيلم 

ود األمن المركزي، بعد الضجة التي أثارها فيلم أعادت فضائية "بي بي سي" نشر الفيلم الوثائقي "موت في الخدمة" عن معاناة جن

وعرضت "بي بي سي" نهاية مارس الماضي، فيلم وثائقي  العساكر، الذي عرضته قناة الجزيرة عن التجنيد اإلجباري في مصر.

 بعنوان "موت في الخدمة" الذي يعرض معاناة جنود األمن المركزي أثناء تأدية خدمتهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arabi21.com/story/963549/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://arabi21.com/story/963652/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://arabi21.com/story/963652/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%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%A7/1316749-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B6%D8%AC%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%B1---%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D9%8A--%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D8%B1--%D9%85%D9%88%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%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%A7/1316749-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B6%D8%AC%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%B1---%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D9%8A--%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D8%B1--%D9%85%D9%88%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9
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 السابعالمحور 

 تطورات المشهد السيناوي

 

 00سفراء و 9عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مؤتمرا صحفًيا بإحدى منتجعات مدينة شرم الشيخ، على هامش زيارة 

 بدولة أوروبية وأمريكية وآسيوية، باالشتراك مع قائد القوة متعددة الجنسيات بجنوب سيناء، وقائد مكت 01ملحًقا عسكرًيا من 

وأشار الجنرال دينيس طومسون قائد القوات  االتصال المصري؛ وذلك بعد عودتهم من زيارتهم لمعالم مدينة سانت كاترين.

نحن كقوة متعددة الجنسيات نعيش على هذه األرض ونقدر الجهود المبذولة، وأنصح السفراء »الدولية، بجهود المحافظ، قائال: 

تلك المناطق الساحرة بكافة مدن جنوب سيناء، وأال يلتفتوا لتلك االدعاءات الكاذبة من  والملحقين بأن يدعوا شعوبهم لزيارة

 )الشروق(  «.بعض وسائل اإلعالم في العالم

 

المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء أن إجمالي عدد المزارعين الذين استفادوا من التعويضات الزراعية قال -

 األهراممليون جنيه  12مزارع وتم صرف تعويضات لهم بلغت  0811اإلرهاب بلغ  علىبسبب الحرب 

 

 عام، إثر تفجير عبوة ناسفة بالقرب من كمين الغاز بقرية السبيل جنوب العريش 22إصابة المالزم أول محمد سمير فتحي، -

 (الوطن)
 

اليوم ) البريسائحا قادمين من منطقة إيالت اإلسرائيلية عبر منفذ طابا  253 منتجعات جنوب سيناء السياحية تستقبل-

 (السابع
 

عام، بطلق  20مسلحين حاولوا الهجوم على كمين حق الحصان جنوب رفح، وإصابة المجند أحمد محمود جاب الرب  3تصفية  -

 (الوطن) ناري بالفخذ األيمن وشظايا بالوجه
 

بشمال سيناء، بالتزامن مع قصف جوي وقصف بالمدفعية « طبل والعقدة والدهيشة»مزارع بمناطق  3قوات الجيش تحاصر -

 (الوطنالثقيلة للمزارع تمهيدًا القتحامها )
 

من اإلرهابيين قتلوا في هجوم "كمين الغاز"، الخميس الماضي، في جنوب غرب العريش،  3مصدر أمني في شمال سيناء، إن -

د عبأحمد  عبد الرحمنة حماس بقطاع غزة، ويدعى وتبين أن من بينهم القيادي السابق بكتائب القسام الجناح العسكري لحرك

 (الوطن) أبو مغصيب، مواليد قطاع غزة والمكنى بأبي بكر الغزاوي الرحمن
 

قوات األمن تعيد إنشاء كمين الغاز جنوب غرب مدينة العريش، حيث تم تزويد الكمين باألسلحة الثقيلة، وكاميرات مراقبة -

، بهدف «زارع الخير»متطورة، إلى جانب إنشاء مصدات خرسانية وحديدية بمحيط الكمين، كما تم انشاء كمين جديد بمنطقة 

 (الوطن) يش والحد من تحركاتهمتشديد الخناق على المسلحين فى جنوب العر

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28112016&id=ca2f120c-24de-44a6-9ccc-bb4c463bda26
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28112016&id=ca2f120c-24de-44a6-9ccc-bb4c463bda26
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/564508.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/564508.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/1632315
http://www.elwatannews.com/news/details/1632315
http://www.youm7.com/story/2016/11/28/%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-683-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA/2986681
http://www.youm7.com/story/2016/11/28/%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-683-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA/2986681
http://www.youm7.com/story/2016/11/28/%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-683-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA/2986681
http://www.elwatannews.com/news/details/1631625
http://www.elwatannews.com/news/details/1631625
http://www.elwatannews.com/news/details/1629693
http://www.elwatannews.com/news/details/1629693
http://www.elwatannews.com/news/details/1630473
http://www.elwatannews.com/news/details/1630473
http://www.elwatannews.com/news/details/1629810
http://www.elwatannews.com/news/details/1629810

