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 األولالمحور 

 المصرية الخارجيةتطورات السياسة 

 )بوابة األخبار( وزير الخارجية يشارك في أعمال منتدى حوار المنامة السياسي

ديسمبر، بالعاصمة  9 يوم، الجمعةوزير الخارجية سامح شكري في منتدى حوار المنامة السياسي الذي تنطلق فعالياته يشارك 

ومن المنتظر، أن تتصدر موضوعات النزاعات المسلحة في الشرق األوسط والسياسات األمريكية المستقبلية تجاه  .البحرينية

 العالم والخبراء األمنيون على مدى ثالثة أيام. المنطقة جدول أعمال المنتدى الذي يجمع قادة

 

 (60)عربي السعودية تتجه لرفع اسم "اإلخوان" من قوائم اإلرهاب

كشف مساعد وزير الخارجية المصري السابق عبد اهلل األشعل، أن "السعودية سترفع اسم جماعة اإلخوان من لوائح اإلرهاب 

ت وفي مقدمتها قريبا، خاصة أن هناك إصرارا مصريا على توسيع الهوة على المملكة بتبني مواقف معادية لها في عدد من الملفا

وقالت مصادر رفيعة المستوى إن "هناك مشاورات خالل الفترة األخيرة ولقاءات عقدت في كل من لندن والرياض  الملف السوري".

وإسطنبول بين قيادات إخوانية وممثلين لحكومة الملك سلمان بن عبد العزيز، خلصت إلى إمكانية إزالة اسم جماعة اإلخوان 

 المملكة والتنظيم الدولي للجماعة".مقابل تفاهمات بين 

 

 )بوابة األخبار( صياد إلى مصر ٢٣تنجح في إعادة « الخارجية»

وذلك بعد حدوث مشاكل  السعودية،صياد مصري كانوا يعملون في المملكة العربية  ٢٣نجحت الخارجية المصرية في حل أزمة 

بينهم وبين الكفيل السعودي استمرت لعدة شهور مما أدى إلي توقف الصيادين عن العمل بعد أن رفض الكفيل السعودي 

 .بهم وإعطائهم رواتبهمإعطائهم الوثائق واألوراق الخاصة 

 

 )بوابة األهرام( مصر ترحب بالجهود الرامية الستئناف الحوار الوطني البوروندي

يوم الخميس، بالجهود الرامية الستئناف الحوار الوطني البوروندي، والزيارة الحالية بيان صادر عن وزارة الخارجية،  رحبت مصر، في

إلى بوجمبورا، وما أعلنه عن وضع خارطة طريق للحوار  للرئيس التنزاني األسبق بنجامين مكابا ميسر الحوار الوطني البوروندي

 الوطني البوروندي، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل في البالد.

 

 )الشروق( مصر تسلم مساعدات لمتضرري زلزال تنزانيا

 سلمت مصر، إلى دولة تنزانيا، مساعدات لمتضرري الزلزال الذي ضرب منطقة كاجيرا بشمال البالد.

 

 )الشروق( مصر تسترد قطعتين أثريتين من أبو ظبي

نجحت سفارة مصر في أبو ظبي في استرداد مشكاتين أثريتين تمت سرقتهما من المتحف القومي للحضارة، وتهريبهما خارج 

 البالد.

http://akhbarelyom.com/news/602217
http://akhbarelyom.com/news/602217
http://arabi21.com/story/965807/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://akhbarelyom.com/news/602259
http://akhbarelyom.com/news/602259
http://gate.ahram.org.eg/News/1338471.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1338471.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08122016&id=f325ad3a-f85f-4aa6-bb07-0bd73612a6f3
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08122016&id=f325ad3a-f85f-4aa6-bb07-0bd73612a6f3
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08122016&id=2ad6b2d6-c600-4cb3-8cec-9f87b306443d
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08122016&id=2ad6b2d6-c600-4cb3-8cec-9f87b306443d
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 )بوابة األهرام( الخرطوم تستضيف اجتماعات الدورة الثامنة للجنة المنافذ الحدودية بين مصر والسودان

تستضيف وزارة الخارجية السودانية، اجتماعات الدورة الثامنة للجنة المنافذ الحدودية السودانية المصرية المشتركة، وذلك يومي 

 األربعاء والخميس المقبلين.

 

 )بوابة األخبار( السفير البريطاني: رواد األعمال بمصر يحددون مستقبل الدولة

جاء ذلك  .أكد جون كاسون سفير بريطانيا بالقاهرة، أن رواد األعمال من الشباب المصريين هم من سيحددون مستقبل مصر

ة، والذي سيضم جلسة نقاش رئيسية ديسمبر بالقاهر ١١إلى  ٩بمناسبة قرب انعقاد فعاليات "رايز أب" لهذا العام في الفترة من 

 .بعنوان ريادة األعمال ومصر الجديدة يلقيها السفير جون كاسون، السفير البريطاني في القاهرة

 

 )بوابة األخبار( لمصر« بوروت باهور»سفيرة سلوفينيا بالقاهرة تؤكد علي نجاح زيارة 

نوهت تانيا ميشكوفا سفيرة سلوفينيا بالقاهرة بنجاح زيارة الرئيس السلوفينى بوروت باهور لمصر، مشيرة فى هذا الصدد إلى 

مباحثاته مع السيسي التي ناقش خاللها بشكل منفتح ومطول القضايا الثنائية واإلقليمية ذات االهتمام المشترك مما يساعد 

 البلدين.دعم التعاون الثنائي لمصلحة  على

 

 )اليوم السابع( السفير حسام زكى يؤدى القسم أمينًا مساعدًا للجامعة العربية

أدى السفير حسام زكى األمين العام المساعد للجامعة العربية لشئون مكتب األمين العام القسم القانونى أمام األمين العام 

  أبو الغيط فى حضور األمناء المساعدين. للجامعة العربية أحمد

 

 )مصرالعربية( أسوشيتد برس: اإلسالميون حجة السيسي لتبرير القمع

يني، وهو األمر الذي يين، دعا السيسي إلى استئصال التطرف من الخطاب الد"مصورا نفسه في صورة المحامي المعادي لإلسالم

جاء ذلك في سياق تقرير بوكالة أسوشيتد برس متحدثا عن جوانب في خطاب الرئيس السيسي  في خطاباته". سيسييكرره ال

واستطردت الوكالة األمريكية: "يستدعي السيسي دائما تهديدات اإلسالميين  الذي ألقاه الخميس بمناسبة ذكرى المولد النبوي.

 تسببت في عمليات قتل وأحكام باإلعدام استهدفت آالف المناهضين السياسيين". اليدين التيلتبرير إجراءاته األمنية غليظة 

 

 )مصرالعربية( أمنيستي لمصر: أفرجوا عن شوكان فورا وبدون شروط

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية باإلفراج الفوري غير المشروط عن المصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير 

سنوات لمجرد التقاطه بعض  3حرروا صحفيا معتقال منذ  المصرية،جاء ذلك في بيان تحت عنوان: "إلى السلطات  بشوكان.

 00سنوات في السجن، ومن المقرر مثوله أمام المحكمة في  3ولفتت أمنيستي أن شوكان قضى حتى اآلن ما يزيد عن  الصور".

 وتابعت: "ينبغي على السلطات إسقاط كافة االتهامات ضد شوكان". .ديسمبر الجاري

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1338394.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1338394.aspx
http://akhbarelyom.com/news/602277
http://akhbarelyom.com/news/602277
http://akhbarelyom.com/news/602052
http://akhbarelyom.com/news/602052
https://www.youm7.com/story/2016/12/8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%83%D9%89-%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/3001549
https://www.youm7.com/story/2016/12/8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%83%D9%89-%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/3001549
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%A9/1323254-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AA%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B3--%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B9
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%A9/1323254-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AA%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B3--%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B9
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%A9/1323171-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%B4%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7
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%A9/1323171-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%B4%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7
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 )مصرالعربية( ثورة تقترب ر.مصحاخام إسرائيلي: في 

زعم الحاخام اإلسرائيلي المثير للجدل "نير بن آرتسي" أن مصر سوف تشهد ثورة بدأت تلقي بظاللها تدريجيا، في ظل ما وصفه 

من أتباعه في جاء ذلك خالل العظة األسبوعية للحاخام التي ينتظرها اآلالف  بعدم الثبات والنظام وتضور المصريين جوعا.

 إسرائيل، ويتوقع فيها أحداث في دول مختلفة من العالم، وخاصة بالمنطقة العربية واإلسالمية.

 

 (60)عربي السيسي لم يتلق دعوة لحضور حفل تنصيب ترامب

تنصيب الرئيس األمريكي الجديد دونالد ترامب،  لحضور حفلكشفت تقارير إعالمية مصرية أن السيسي، لم توجه له دعوة رسمية 

 يناير المقبل. 60المقرر يوم الجمعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A9/1322870-%D8%AD%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A--%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1322870-%D8%AD%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A--%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8
http://arabi21.com/story/965786/%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D9%84%D9%82-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -الرئاسة المصرية: 

 م()األهرا ال أحابى أحدا بمن فيهم أوالدىالمدعم.النبوى: ال مساس بسعر رغيف الخبز السيسى فى ذكرى المولد 

سي السيوطمأن  نفعا. يجديلن  أحدحدياتنا، وأن التركيَز على جانب أكد السيسى احتياجنا إلى مقاربة شاملة لجميع قضايانا وت

الشعب المصرى بأن البالد تسير على الطريق الصحيح ونفى الشائعات التى ترددت أخيرا عن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم، 

 .أنه لم يحاب أحدا حتى أوالده فى عملهم سيسيوأقسم ال مشددا على أنه لم ولن يمس سعره.

 

 )اليوم السابع( السيسي: "اللى يقدر على ربنا يقدر علينا"

، أن مصر ال تتآمر على أحد، ولن تتآمر، مضيًفا: ""كانوا الشهر اللى فات بيقولوا خالص راحت مصر، بس أنا عاوز اقلهم السيسيأكد 

ونعمر  نبنيا على أحد ولن نتآمر، وال قتلنا أحد ولن نقتل وال خونا أحد ولن نخون"، وهانفضل إن اهلل معنا"، إحنا عمرنا ماتآمرن

 كان ده يرضى ربنا، يبقى اللى يقدر على ربنا يقدر علينا". وإذاونصلح، 

 

 )اليوم السابع( السيسي: سعر الدوالر الحالى ليس عادال ولن يستمر طويال

أو  01أكد السيسي، أن أزمة الدوالر لن تستمر، قائال: "موضوع الدوالر مش هايستمر كده كثير ألن ده مش سعره العادل، أنه يكون 

وأضاف السيسي خالل كلمته بذكرى المولد النبوى الشريف، بقاعة المؤتمرات  ."ولكن علشان يحصل التوازن هناخد كام شهر ،01

 .باألزهر، أن الحكومة حريصة على عدم خروج األمور عن السيطرة

 

 )األهرام( إسماعيل ووزراء التضامن االجتماعى والمالية والتموينبشريف السيسي يلتقي 

األسواق والتصدي  علىعدم زيادة أسعار السلع الغذائية األساسية وتكثيف الرقابة والحمالت  علىوجه السيسي بضرورة العمل 

 جاء ذلك خالل لقاء .لمحاوالت بعض التجار الحتكار السلع أو استغالل الظروف االقتصادية لزيادة أسعارها بشكل مبالغ فيه

 .من االجتماعي والمالية والتموينشريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ووزراء التضابالسيسي، 

 

 )الوطن( التجاهين السبتفتح معبر رفح في ا أيام. 3لمدة السيسي يقرر 

من الشهر ذاته، بناء على تعليمات السيسي؛  06ديسمبر الجاري وحتى  00تقرر فتح معبر رفح في االتجاهين ابتداء من السبت 

 المساعدات اإلنسانية لقطاع غزة، وفقا لإلجراءات المتبعة.لعبور الحاالت اإلنسانية والعالقين والطلبة، فضال عن إدخال 

 

 )اليوم السابع( انعقاد الجلسة الشهرية األولى للشباب برعاية السيسى غدا.

خالل  السيسي قرارتأتى هذه الجلسة على ضوء  .ى للشباب تحت رعاية السيسىتعقد غدا السبت، جلسة الحوار الشهرى األول

 المؤتمر الوطنى األول للشباب بشرم الشيخ، بأن تعقد جلسة حوار شهرية.

http://www.ahram.org.eg/News/202108/25/566374/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%80%D9%80%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/12/8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A2%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%89-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7/3001117
https://www.youm7.com/story/2016/12/8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A2%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%89-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7/3001117
https://www.youm7.com/story/2016/12/8/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D9%88%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7/3001083
https://www.youm7.com/story/2016/12/8/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D9%88%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7/3001083
http://www.ahram.org.eg/News/202108/136/566425/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202108/136/566425/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/1663173
http://www.elwatannews.com/news/details/1663173
https://www.youm7.com/story/2016/12/9/%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89/3002235
https://www.youm7.com/story/2016/12/9/%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89/3002235
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 -الحكومة المصرية: 

 )بوابة األخبار( الحكومة تنفي توزيع السكر التمويني بالرقم القومي

توزيع  التي نفت صحة الداخلية،قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة 

وأكدت أنها تسعى جاهدة لتوفير السكر بأفضل الوسائل واألساليب الممكنة  ي.السكر التمويني على المواطنين بـالرقم القوم

 .امة المواطن وبطريقة تحفظ آدميتهللحفاظ على كر

 

 )األهرام( أعضاء جدد بلجنة استرداد األموال واألصول بالخارج

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بضم أعضاء جدد الى اللجنة القومية السترداد األموال واألصول 

مجلس أمناء وحدة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بدال من  خليل، رئيسوهم كل من المستشار أحمد سعيد  الخارج،الموجودة فى 

فير محمود سامي، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية والمعاهدات الدولية ممثال رئيس مجلس أمناء الوحدة السابق، والس

 الحمامى.عن وزارة الخارجية بدال من المستشار عمرو 

 

 )األهرام( غدا« تداول المعلومات»من مشروع  تنتهي« اإلصالح التشريعى»

أكد المستشار هشام حلمى األمين العام للجنة اإلصالح التشريعى أن اللجنة الخاصة المنبثقة عن اللجنة العليا لالصالح التشريعى 

اجتماعًا صباح غد لالنتهاء من مشروع قانون  النواب، ستعقدالعجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس  مجديبرئاسة المستشار 

 حرية نفاذ البيانات وتداول المعلومات المعروض أمامها.

 

 )األهرام( على القيمة المضافة ومطر مشرفارئيسا للضرائب  ساميعماد 

 حسين للعمل رئيسا لمصلحة الضرائب الى ساميقرارات تنظيمية جديدة وشملت ندب عماد  3أصدر عمرو الجارحى وزير المالية 

حين شغل المنصب من خالل التعيين وفقا لإلجراءات القانونية، كما تم تكليف عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب السابق 

بالعمل مشرفًا عاما على تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة وتم ندب محمد عبد الستار ابراهيم لشغل منصب نائب 

 تم استحداثه مؤخرا بالهيكل التنظيمى للمصلحة. الذيرئيس مصلحة الضرائب وهو المنصب 

 

 )بوابة األهرام( يون موظف أو أكثر الفترة المقبلةخروج مل هناك واإلدارة:جهاز المركزي للتنظيم رئيس ال

 لىإقال محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة، إن قانون الخدمة المدنية والالئحة التنفيذية، لم يتناوال أو يتطرقا 

 تسريح عاملين، فهناك خروج مليون موظف أو أكثر الفترة المقبلة، وفًقا للخروج الطبيعي، نظرا لتعدي سن "المعاش".

 

 )الشروق( أبرزهم نجال رئيسين سابقين للمحكمة« وريةمفوضى الدست»لـ ضم قضاة جدد 

، رئيس المحكمة الدستورية العليا، انتداب عدد من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، عبد الرازق عبد الوهابقرر المستشار 

كمستشارين فى هيئة مفوضى المحكمة الدستورية، فى أوسع حركة انتداب للعمل بالهيئة منذ إنشاء المحكمة الدستورية، وأول 

 .6002حركة تجلب أعضاء جدد منذ عام 

http://akhbarelyom.com/news/602194
http://akhbarelyom.com/news/602194
http://www.ahram.org.eg/News/202108/25/566422/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%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-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202108/25/566422/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%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-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202108/25/566417/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%89%C2%BB-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%C2%AB%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202108/25/566417/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%89%C2%BB-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%C2%AB%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202108/5/566521/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88-%D9%85%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202108/5/566521/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88-%D9%85%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1338461.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1338461.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08122016&id=7575e2c3-f5fc-44fd-a938-4467960afc53
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08122016&id=7575e2c3-f5fc-44fd-a938-4467960afc53
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 )الشروق( فارق نقاط الخبزوزير التموين: ال نية إللغاء سلع 

بأنه ال نية إللغاء سلع فارق نقاط الخبز حاليا، وأن العمل مستمر بنفس المنظومة سواء  والتجارة الداخلية،صرح وزير التموين 

 النسبة للخبز أو السلع التموينية.ب

 

 -البرلمان المصري: 

 )بوابة األهرام( وفد برلمانى يزور هولندا لالستفادة من تجربة التعاونيات الزراعية

ملك وضياء الدين داود، ومحمود  ومجديدمرداش،  عبد الحميدتوجه وفد من أعضاء مجلس النواب المصرى إلى هولندا، يضم 

دمرداش عضو لجنة الزراعة والري، إن الهدف  عبد الحميدوقال النائب  هيبة، وجواهر الشربينى، وهشام المصري، ومارجريت عازر.

 .من الزيارة االستفادة من التجربة الهولندية في مجال التعاونيات الزراعية ونقلها إلى مصر

 

 )بوابة األهرام( استقالته إلى رئيس مجلس النواب احتجاًجا على مواقف هيكل "شرشر" يقدم

تقدم النائب أسامة شرشر، عضو لجنة الثقافة واإلعالم بمجلس النواب، إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، باستقالة 

نة، فى ضوء الخالف الذي جرى بينه وبين رئيس اللجنة أسامة هيكل، أثناء مناقشة قانون التنظيم المؤسسى مسببة من اللج

 للصحافة واإلعالم.

 

 )الوطن( رئيس "صحة النواب": مصر صاحبة المركز الثاني عالميا في "تجارة األعضاء البشرية"

قال الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، إنه ال بد من مراجعة قانون "تجارة األعضاء" مراجعة جيدة، 

وبحث نقاط الضعف والقصور الموجودة به، الفًتا إلى أهمية االستعانة بالخبراء والقانونيين، لتعديل وتطوير هذا القانون؛ للحد 

 ء البشرية، مشيًرا إلى أن مصر تحتل المركز الثاني أو الثالث عالمًيا في تجار األعضاء البشرية.من تجارة األعضا

 

 )بوابة األهرام( بشأن إجراءات سوق الصرف المجلس يتقدم بطلب إحاطة لرئيس نائب برلماني

عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجها  تقدم الدكتور محمد فؤاد،

 إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بشأن إجراءات سوق الصرف.

 

 ()األهرام الحريرى: تجاهل رئيس البرلمان لطلبات مناقشة واقعة تعذيب "مكين" تقييد لحق النواب الدستوري

نوفمبر الماضى  01، إنه تقدم فى 62/30قال هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك باإلسكندرية وعضو تكتل 

سم شرطة األميرية والمتهم فى مكين فى ق مجديبطلب إلقاء بيان عاجل لوزير الداخلية بشأن واقعة تعذيب وقتل المواطن 

وأضاف قائال: "بكل أسف لم يناقش الطلب حتى اآلن ولم يسمح رئيس المجلس بمناقشة طلبات اإلحاطة  الواقعة ضابط شرطة.

 .المقدمة فى هذا الشأن وأرى أن هذا تقييد لحق النواب الدستورى ويسأل عن ذلك رئيس مجلس النواب بصفته

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08122016&id=654bee5a-a93b-4414-967d-ff68616adee6
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08122016&id=654bee5a-a93b-4414-967d-ff68616adee6
http://gate.ahram.org.eg/News/1338399.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1338399.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1338406.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1338406.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/1664604
http://www.elwatannews.com/news/details/1664604
http://gate.ahram.org.eg/News/1338356.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1338356.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1338314.aspx
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 األحزاب والحركات:

 )بوابة األهرام( ديسمبر 30"المصريين األحرار" يعقد مؤتمره العام 

أصدر حزب المصريين األحرار بيانا اليوم، وجه فيه الدعوة ألعضاء المؤتمر العام لعقد دور انعقاد غير عادى نهاية الشهر الجارى، 

، من النظام األساسي للحزب، المعدل بموجب 32، 30، 69، 61/0، 62لك جاء بعد االطالع على نصوص المواد مشيرا إلى أن ذ

 .6002ديسمبر  00المؤتمر العام لحزب المصريين األحرار، المنعقد بتاريخ 

 

 -دينية: مؤسسات 

 )بوابة األخبار( لوفد برلماني أوروبي: ال يمكن محاكمة األديان بأفعال قلة« الطيب»

ديسمبر، مجموعة اإلصالحيين والمحافظين بالبرلمان األوروبي، خالل زيارته  1استقبل شيخ األزهر الدكتور أحمد الطيب، الخميس 

إليها، موضًحا أن األزهر يعمل على ترسيخ  وأكد شيخ األزهر أنه ال يمكن محاكمة األديان بأفعال قلة من المنتسبين .القاهرة

 العالقة بين المسلمين والمسيحيين في مصر الذين عاشوا طوال أربعة عشر قرنا في أمن وسالم.

 

 -تصريحات: 

 )الشروق( حول قوانين اإلعالم« النواب»ينفي وجود أزمة مع « قالش»

 محاولة إفتعال»نفى نقيب الصحفيين يحيى قالش، وجود أزمة بين النقابة ومجلس النواب حول مشاريع قوانين اإلعالم، قائال: 

 «.أزمة مع البرلمان حول قوانين الصحافة، خائبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1338324.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1338324.aspx
http://akhbarelyom.com/news/602206
http://akhbarelyom.com/news/602206
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08122016&id=b90e9a6a-94e1-4f21-bec2-d3a04bf535ea
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08122016&id=b90e9a6a-94e1-4f21-bec2-d3a04bf535ea
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 المحور الثالث

 اإلقتصاديتطورات المشهد 

 (بوابة االخبار) فدانا إلنقاذ صناعة الغزل والنسيج بالمحلة 32مساحة  علىإنشاء منطقة صناعية جديدة 

إقامة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة تعود المحلة وتتألق في عهد الرئيس السيسي حيث  على –عاما  90الـ بعد مرور قرابة 

وسيكون  6001المستثمرين بداية من العام القادم  علىفدانا سيتم طرحها  32مساحة  علىتم إنشاء منطقة صناعية جديدة 

 عمل.ألف فرصة  62نع وتوفير أكثر من وذلك إلخالء الكتلة السكانية من المصا %20نصيب الشباب في هذه المنطقة 

 

 (بوابة االخبار) في شهر نوفمبر %60.13ارتفاع معدل التضخم إلى 

في % 02.16 نوفمبر منفي % 60.13قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس إن معدل التضخم السنوي األساسي قفز إلى 

سعر الصرف  نوفمبر ليحررجنيه للدوالر في الثالث من  1.1أكتوبرتأتي القفزة بعد أن تخلى البنك المركزي عن ربط العملة عند 

 األمر الذي خفض قيمة العملة المحلية للنصف تقريبا.

 

 (بوابة االخبار) البورصة المصرية توافق على قيد شهادات إيداع "السالم القابضة" الكويتية

وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية على قيام شركة "مجموعة السالم القابضة" المساهمة الكويتية بنشر إعالن تقرير إفصاح 

 % 00بنسبة  إيداع،مليون شهادة  3. 203أقصى  البورصة حدواشترطت  بغرض طرح شهادات اإليداع المصرية بالبورصة المصرية

 .من إجمالي شهادات اإليداع المصرية المقيدة بالبورصة المصرية

 

 (بوابة االهرام) جنيًها في بعض البنوك 01الدوالر يرتفع ويتخطى سعره  اليوم.في ختام تعامالت 

جنيًها للبيع، ببنك مصر، بينما وصل إلى  ١٧جنيه للشراء، و ١٨.٧١اليوم الخميس، مسجًلا  ارتفع سعر الدوالر في ختام التعامالت،

ووصل سعر الورقة الخضراء إلى أعلى مستوى سعري له بالبنك التجاري الدولي  جنيًها للبيع، بالبنك األهلي ١٧جنيه للشراء، و ١٨.٧

 جنيه للبيع. ١٧.٣١جنيه للشراء، و ١٨.٩١مسجًلا

 

 (الوطن) جنيها 20الـ وكيلو السكر يكسر حاجز  باإلسكندرية.أسعار السلع الغذائية تواصل ارتفاعاتها 

ة على أصحاب واصلت أسعار السلع الغذائية في اإلسكندرية ارتفاعها، وسط غضب بين األهالي، نتيجة عدم وجود رقابة حكومي

جنيها للزجاجة الواحدة، بينما وصل  02.2جنيها، وبلغ سعر الزيت  02وبلغ سعر السكر في بعض المناطق باإلسكندرية إلى  المحال

 في بعض المخابز، وذلك نظرًا الرتفاع سعر الدقيق. 0.62سعر رغيف الخبز الحر إلى 

 

 (الشروق) «الكهرباء»الحكومية لـمليار جنيه مديونيات الوزارات والهيئات  10مصدر: 

ليار م 10قال مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر إن مستحقات وزارة الكهرباء لدى الوزارات والجهات الحكومية ارتفعت إلى نحو 

لن يتم فصل التيار الكهربائى عن أى وزارة أو جهة حكومية أو »جنيه، وفقا آلخر إحصائية تم إجراؤها الشهر الماضى، وأضاف: 

  «.خاصة، وتم تشكيل لجنة لفض التشابكات المالية بين الوزارات والهيئات

http://akhbarelyom.com/news/602036
http://akhbarelyom.com/news/602036
http://akhbarelyom.com/news/602223
http://akhbarelyom.com/news/602223
http://akhbarelyom.com/news/602229
http://akhbarelyom.com/news/602229
http://gate.ahram.org.eg/News/1338417.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1338417.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/1663128
http://www.elwatannews.com/news/details/1663128
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08122016&id=646f7ff5-2ebc-421b-aa46-2836c823bc83
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08122016&id=646f7ff5-2ebc-421b-aa46-2836c823bc83
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 (المصري اليوم) %90أحمد شيحة: صناعة الدواجن في مصر قائمة على االستيراد بنسبة 

 00كشف أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية بالقاهرة، عن أن استيراد الدواجن بمصر يسيطر عليه 

سعوديان وشخص كويتي »مصر هم مستوردين فقط، وهم كبار المستوردين، مضيًفا أنه بين الكبار في صناعة الدواجن في 

 تجار كبار مصريين فقط في صناعة الدواجن. 2، وهناك «وشخص إماراتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1054623
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1054623
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-0

 (الوطن) " احتجاجا على اختطاف طفل بقناأسوان-أهالي "دندرة" يقطعون طريق "مصر 

إلى مدينة قنا، احتجاجا على  المؤديالزراعي"، و أسوان-من أهألي قرية جزيرة دندرة، التابعة لمركز قنا، طريق "مصر عدد قطع 

النيران بها  وأشعلواجرية بمنتصف الطريق، اختطاف طفل أثناء ركوبه حصان، ووضع األهالي، إطارات السيارات والحواجز الح

 رار ما حدث حال عدم عودة الطفل مرة أخرى.كوقفت نتيجة قطع الطريق مهددين بتإلعاقة حركة مرور السيارات بالكامل، والتي ت

 

 قضايا المجتمع-6

 التعليم

 (المصري اليوم) التعليم: سحب األطالس المغلوطة من مكتبات المدارس لضم حاليب وشالتين للسودان

أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا، بشأن أزمة كتاب األطلس المخصص لمدارس التعليم األساسي والموجود في المدارس بعنوان 

لمصر تضم منطقتي حاليب وشالتين ضمن حدود دولة ، والذي يحتوي على خريطة مغلوطة «أطلس الناشئة وأطلس الحيوان»

 السودان.

 

 (اليوم السابع) "التعليم" تعلن عن مسابقة لتأليف منهجى التاريخ للثانوية والدراسات لإلعدادية االثنين

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطرح مسابقة تأليف منهجى التاريخ للثانوية العامة والدراسات للشهادة اإلعدادية 

وأشارت المصادر إلى أن النسخة  من خالل اإلعالن فى إحدى الصحف القوميةمن ديسمبر الجارى، وذلك  06االثنين الموافق  يوم

 .ألف جنيه مقابل حق التأليف 620التى تفوز طبقا لشروط المسابقة وأدلة التحكيم بمركز المناهج سوف تحصل على مبلغ 

 

 النقل والمواصالت

 (اليوم السابع) طنطا مصدر بالسكة الحديد: خطأ عامل التحويلة وسرعة السائق سبب حادث قطار

قضبان بمحطة شبين القال مصدر بالسكة الحديد: إن التقرير األولى أكد أن سبب خروج القطار القادم من طنطا إلى القاهرة عن 

تسبب فى حالة من الذعر بين ركاب القطار دعاهم للقفز من نوافذ القطار، هو خطأ عامل  والذيمة بالمنوفية، الكوم القدي

 .أشخاص 2يذكر أن الدكتورة هناء سرور وكيلة وزارة الصحة أكدت إصابة و التحويلة وسرعة سائق القطار

 (اليوم السابع) أيام لتطويره وإصالح الفواصل 3أكتوبر جزئًيا لمدة  كوبريإغالق 

تجرى الهيئة العامة للطرق والكبارى بالتنسيق مع اإلدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء عالء الديجوى مدير المرور، أعمال 

أكتوبر، أمام القادم من مناطق مدينة نصر وفى طريقه إلى ميدان التحرير، ما يستلزم إغالقا جزئيا  كوبريوإصالح فواصل تطوير 

 أيام، لحين انتهاء مدة األعمال وسط انتشار الخدمات المرورية. 3لمدة  للكوبري

http://www.elwatannews.com/news/details/1663242
http://www.elwatannews.com/news/details/1663242
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1054653
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1054653
https://www.youm7.com/story/2016/12/9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%84%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/3001415
https://www.youm7.com/story/2016/12/9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%84%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/3001415
https://www.youm7.com/story/2016/12/8/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%A3-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB/3001876
https://www.youm7.com/story/2016/12/8/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%A3-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB/3001876
https://www.youm7.com/story/2016/12/8/%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-3-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84/3001150
https://www.youm7.com/story/2016/12/8/%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-3-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84/3001150
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 الزراعه

 (المصري اليوم) جنيه 010لـ محافظات يطالبون الحكومة بزيادة سعر طن قصب السكر  3مزارعو 

جنيه ليتواكب مع  100الحكومة بزيادة سعر طن قصب السكر إلى  طالب مزارعو قصب السكر بمحافظات قنا واألقصر وأسوان

وقال العميد مختار فكار، رئيس جمعية منتجي قصب  مارشركات السكر إلى وزارة االستثإضافة إلى عودة تبعية  تكاليف زراعته

 ."مزارًعا من محافظات قنا واألقصر وأسوان ناقشوا خالل االجتماع المشاكل التي تواجه مزارعي قصب السكر 100إن  "السكر، 

 

 (رصد) "إتاوة" الجمعيات الزراعية على الفالحين تنعش السوق السوداء لألسمدة

أكد عبد اللطيف الصافي أمين الصندوق بالنقابة العامة للفالحين الزراعيين، أن الفالحين يواجهون حالًيا أزمة في نقص األسمدة 

أن هناك " وأضاف السوداءجنيها بالسوق  620جنيهات إلى  002مع ارتفاع أسعارها، مشيًرا إلى ارتفاع سعر شيكارة األسمدة من 

 ."استغالاًل من جانب بعض الجمعيات الزراعية والتي تفرض شبه "إتاوة" على الفالحين مقابل تسليمهم حصتهم من األسمدة

 

 قباطاأل

 (بوابة االخبار) ويطالب الجميع بالصالة من أجل مصر اليونانية.تواضروس يصل الكنيسة 

تواضروس الثاني إلى مقر بطريركية الكنيسة اليونانية بأثينا، حيث كان في استقبله غبطة رئيس أساقفة أثينا وسائر  وصل

كلمة في سجل كبار الزوار بمقر البطريركية، جاء بها: "أفرح في هذا اليوم المبارك بالمقابلة  وكتب تواضروس اليونان إيرونيموس

 التاريخية مع صاحب القداسة رئيس األساقفة وكل اآلباء واألحباء في الكنيسة اليونانية األرثوذكسية.

 

 (اليوم السابع)  تواضروس يلتقى الرئيس اليونانى ورئيس أساقفة الكنيسة فى أثينااليوم: 

وس ورئيس األساقفة إلى يتوجه تواضرلليونان فمن المقرر ان  اليوم السابع" تفاصيل جدول زيارة تواضروس“لـ شف مصدر ك

يتوجها إلى رئاسة الوزراء ويستقبلهم هناك الكسيو  بافلوبولوس، ثمالقصر الجمهورى حيث يلتقيا برئيس الدولة بروكوبيوس 

 تسيبراس رئيس الوزراء لبحث العالقات بين مصر واليونان، وفى المساء يجتمع البابا مع أعضاء اتحاد البرلمانيين االرثوذكس.

 

 (االقباط اليوم) سرة "مجدي مكين": تدخل السيسي غّير مسار القضيةمحامي أ

أمناء شرطة  2أكد كمال أبوطويلة، محامي أسرة ضحية التعذيب بقسم األميرية "مجدي مكين"، أن النيابة وجهت االتهام للضابط و

وأضاف محامي أسرة "مكين" أن القضية كانت في طريقها للطمس، وكل أدلى بدلوه ووجه االتهامات  بتعذيب "مكين" حتى الموت

عدل مسار القضية، وحفظ حق في الوقت المناسب  عبد الغفارمكين" ولكن تدخل السيسي ووزير الداخلية اللواء مجدي “لـ 

 ."مكين"

 

 

 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1054459
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1054459
http://rassd.com/197601.htm
http://rassd.com/197601.htm
http://akhbarelyom.com/news/602296
http://akhbarelyom.com/news/602296
https://www.youm7.com/story/2016/12/9/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%89/3001837
https://www.youm7.com/story/2016/12/9/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%89/3001837
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=176855
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=176855
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  أخرى

 (الوطن) السكر على المواطنين بالرقم القومي"الوزراء" ينفي توزيع 

نفى أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء، شائعات توزيع السكر ببطاقة الرقم القومي، قائًلا: "هذا الخبر ال أساس له من 

أن هناك توجيها من الرئيس بالرقابة الدائمة "سلطان،  وأضاف ."بإعالن الخبر للناس وإذا كان هناك قرارات فسنبادر الصحة.

 ."لعدم احتكار السلع، بحيث يكون هناك نوع من توافر السلع وعدم التالعب باألسعار

 

 (اليوم السابع) ساعات 1منطقة بالقاهرة لمدة  60انقطاع المياه عن  غدا.

وذلك اعتبارا من الساعة  منطقة بمحافظة القاهرة 60ساعات عن  1أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه لمدة 

وأضافت شركة مياه القاهرة، فى بيان لها اليوم، أن سبب االنقطاع هو قيام  مساء غد، السبت، وحتى الثامنة صباح يوم األحد 06

 جهاز التعمير بالقاهرة الكبرى بتعديل مسار خطوط المياه المتعارضة مع اساسات محور امتداد الفنجرى تقاطع طريق النصر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1664499
http://www.elwatannews.com/news/details/1664499
https://www.youm7.com/story/2016/12/9/%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%86-20-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-8-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA/3002048
https://www.youm7.com/story/2016/12/9/%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%86-20-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-8-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA/3002048
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األخبار األمنية: 

 نيوز( البوابة (األمنيةتفاصيل اجتماع وزير الداخلية مع القيادات 

 .مع مديري أمن المحافظات ومديري القطاعات بديوان الوزارة بالقاهرة الجديدة عبد الغفارانتهى اجتماع وزير الداخلية مجدي 

وقال مصدر أمني إن الوزير ناقش مع مساعديه أهم األحداث التي شهدتها المحافظات على مدى الشهر الماضي سياسًيا وجنائيا، 

فيما ناقش مع مديري القطاعات الشرطية خاصة الخدمية سبل الدعم اللوجستي لتلك القطاعات، لتقديم خدمات أفضل 

 بحلها. عبد الغفاري وعد للجمهور، وتذليل العقبات التي تواجههم، والت

 

 )بوابة األخبار( «الجنايات»والسبت ُيعرض أمام « رابعةاعتصام »الداخلية: نجل مرسي متهم في 

بوزارة الداخلية بتمكن األجهزة األمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط أسامة نجل الرئيس  صرح مسئول مركز اإلعالم األمنى

 المعزول محمد مرسي وذلك تنفيذًا لقرار المحكمة فى القضية المعروفة إعالميًا بـ "إعتصام رابعة".

 

 )الوطن( العدل" أثناء تقاضيه رشوة نصف مليون جنيه“بـ القبض على وكيل مصلحة الخبراء 

أعلنت هيئة الرقابة اإلدارية، قبل قليل، القبض على وكيل مصلحة الخبراء بوزارة العدل أثناء تقاضيه رشوة نصف مليون جنيه 

، وكان عبد العزيزف" مع الفنان الراحل محمود الجدير بالذكر أن "وكيل الخبراء" كان قد شارك في فيلم "الكي .بنادي هليوبلس

 ينادي "سخسوخ ابن الكئيبة".

 

 )الوطن( أيام التهامه بالبلطجة 2حبس رجل األعمال مدحت بركات 

قررت نيابة أكتوبر أول، تحت إشراف المستشار أحمد األبرق، حبس رجل األعمال، مدحت بركات، رئيس مجلس إدارة شركة 

أيام على ذمة التحقيقات العتدائه بمعاونة عدد من البلطجية، على لجنة استرداد أراضي الدولة،  2بورساليتو للتنمية السياحية، 

 .ابة تحريات المباحث حول الواقعةلملوك على الطريق الصحراوي، وطلبت النيومنعهم من معاينة أرض منطقة وادي ا

 

 )الوطن( والنائب العام قريباً « السيسى»قائمتان للعفو عن الشباب أمام 

، أن اللجنة تعد قائمتين للشباب المحبوسين: األولى تضم المحبوسين ، عضو لجنة العفو الرئاسىعبد العزيزكشف محمد 

باب  من»احتياطيًا، وسيتم تقديم التماس بأسمائهم إلى النائب العام لفحص ملفاتهم، ومن المقرر عرض القائمة على السيسى 

ر التحقيقات. تضم القائمة الثانية، بحسب ، لكن القرار سيكون للنائب العام فى النهاية، باإلفراج عنهم، أو استمرا«العلم بالشىء

 .، المحكوم عليهم بأحكام نهائية، وهذه الحاالت تدخل ضمن اختصاصات الرئيس«عبد العزيز»

 

 

http://www.albawabhnews.com/2260526
http://akhbarelyom.com/news/602424
http://akhbarelyom.com/news/602424
http://www.elwatannews.com/news/details/1662435
http://www.elwatannews.com/news/details/1662435
http://www.elwatannews.com/news/details/1663386
http://www.elwatannews.com/news/details/1663386
http://www.elwatannews.com/news/details/1660881
http://www.elwatannews.com/news/details/1660881


 

 

6002ديسمبر  90  مرصد اإلعالم المصري       14   

 

 المحور السادس

 تطورات المشهد العسكري

 

 )بوابة األهرام( العاهل األردني يستقبل القائد العام للجيش الليبي

اجتمع أمس مع  عبد اهللقال خليفة العبيدى، مدير مكتب اإلعالم للقيادة العامة للجيش الليبى، إن العاهل األردنى المللك 

قليلة األيام القام بعدد من الزيارات الخارجية خالل  جدير بالذكر أن خليفة حفتر المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبى.

 الماضية لعدد من الدول منها اإلمارات وروسيا ومصر ليكمل جولته بزيارة العاصمة األردنية عمان.

 

 )بوابة األخبار( الباكستانى يغادر القاهرة الحربيوزير اإلنتاج 

ديسمبر، بعد أن التقى وزير  1يوم الخميس ية باكستان اإلسالمية القاهرة، لجمهور الحربيغادر رانا تانوير حسين وزير اإلنتاج 

 لبحث سبل دعم وتعزيز أفاق الشراكة والتعاون العسكرى بين البلدين فى العديد من المجاالت. صبحيالدفاع الفريق أول صدقى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1338446.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1338446.aspx
http://akhbarelyom.com/news/602384
http://akhbarelyom.com/news/602384
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 السابع المحور

 تطورات المشهد السناوي

 
ضباط برتبة مقدم وضابط برتبة  3من قوات الجيش بينهم  02قتل ضابط احتياط برتبة مالزم أول وجنديين آخرين واصابة 

 .وشرق العريشمالزم أول في هجمات نفذها مسلحين ضد الجيش جنوب غرب الشيخ زويد 


