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 األولالمحور 

 تطورات السياسة الخارجية

 

 )اليوم السابع( القاهرة تستضيف اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب األحد المقبل

حث يعقد وزراء الخارجية العرب األحد المقبل، اجتماعا طارئا بناء على طلب السعودية فى مقر الجامعة العربية بالقاهرة لب

وبحسب مذكرة وزعتها االمانة العامة للجامعة العربية  "انتهاكات" إيران فى الدول العربية، بحسب ما أفاد دبلوماسيون عرب.

على الدول األعضاء ، فقد تقرر "عقد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية األحد" المقبل بعد 

 الطلب السعودى وبعد التشاور مع جيبوتى التى تترأس الدورة الحالية لمجلس الجامعة . موافقة البحرين واالمارات على

 

 )بوابة األهرام( وزير الخارجية يلتقي الملك حمد بن عيسى ويؤكد دعم مصر الكامل ألمن واستقرار البحرين

العاهل البحريني جاللة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة في ثاني محطات جولته بالتقى وزير الخارجية سامح شكري 

كما أجرى سامح  العربية بعد األردن، والتي تشمل بجانب األردن والبحرين كاًل من الكويت واإلمارات وسلطنة ُعمان والسعودية.

وقد تطرقت محادثات وزير الخارجية مع ملك  ه البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة.شكري جلسة محادثات موسعة مع نظير

البحرين إلى تطورات األوضاع في لبنان واليمن والعراق وسوريا، وكذا أزمة قطر، حيث تم التأكيد على التمسك بالمطالب الثالثة 

 اقف والسياسات القطرية السلبية تجاه دول المنطقة.عشر باعتبارها المعيار الذي يتم على أساسه قياس التغير في المو

 

 )بوابة األهرام( وزير الخارجية ينقل رسالة شفهية إلى العاهل األردني من السيسي

في مستهل جولته العربية، التي تشمل كال من  العاهل األردني، الملك عبد اهلليوم األحد، لتقى وزير الخارجية سامح شكري، ا

وصرح المستشار أحمد  التطورات في المنطقة.تهدف إلى بحث األردن والبحرين والكويت واإلمارات وسلطنة ُعمان والسعودية، و

 ي، إلى العاهلأبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري استهل اللقاء بنقل تحيات السيس

 .التطورات المتالحقة في المنطقة األردني، ونقل رسالة شفهية إلى  الملك عبد اهلل الثاني من السيسي، تتناول

 

 هرام()بوابة األ "شكري" يبحث مع نظيره األردني تطورات الوضع في لبنان والقضية الفلسطينية

صرح و بمقر وزارة الخارجية األردنية. التقى سامح شكري، وزير الخارجية، فور وصوله إلى عمان، وزير الخارجية، أيمن الصفدي،

المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مباحثات "شكري" و"الصفدي" تناولت مجمل األوضاع في 

 .وضاع األمنية والسياسية في سورياوالتحديات المرتبطة بها، ال سيما تطورات الوضع في لبنان واألالمنطقة العربية، 

 

http://www.youm7.com/story/2017/11/12/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84/3507028
http://www.youm7.com/story/2017/11/12/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84/3507028
http://gate.ahram.org.eg/News/1640569.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1640569.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1640424.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1640424.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1640298.aspx
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 )بوابة األهرام( شكري يستقبل وزير خارجية جزر القمر حامال رسالة إلى السيسي

، محمد األمين صيف، وزير خارجية جزر القمر، حيث تناول اللقاء مجمل الماضي  يوم السبتتقبل سامح شكري وزير الخارجية، اس

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة  العالقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في كافة المجاالت.

 السيسي، تتناول التعاون بين البلدين. ورية جزر القمر إلىمن رئيس جمه الخارجية، بأن الوزير شكري تسلم خالل اللقاء رسالة

 

 )بوابة األهرام( مصر تعرب عن قلقها من عدم التوصل التفاق في مفاوضات سد النهضة

الثالثية المعنية بسد النهضة على المستوى الوزاري، الذي  صرح محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية بأن اجتماع اللجنة الفنية

بمشاركة وزراء الموارد المائية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا لم يتوصل فيه إلى  7132نوفمبر  37و 33استضافته القاهرة يومي 

 لمنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتيناتفاق بشأن اعتماد التقرير االستهاللي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة االستشارية ا

وأعرب وزير الموارد المائية والري عن قلق مصر من هذا التطور لما ينطوي عليه من تعثر  بآثار سد النهضة على دولتي المصب.

 .للمسار الفني، على الرغم مما بذلته مصر من جهود ومرونة عبر األشهر الماضية لضمان استكمال الدراسات في أقرب وقت

 

 )بوابة األهرام( تونس تواجهان اإلرهاب في المنطقةالشاهد: مصر و

قال الدكتور يوسف الشاهد، رئيس مجلس الوزراء التونسي، إن العالقات السياسية بين مصر وتونس في أعلى مستوى، مضيًفا، 

وأضاف الشاهد، في مؤتمر صحفي  يوم األحد، كانت فرصة لتوقيع عدد من االتفاقيات بين البلدين.عليا، أن اجتماعات اللجنة ال

مشترك مع المهندس شريف إسماعيل، أن هناك تقارًبا كبيًرا في العالقات بين البلدين، ونسعى لتوطيد العالقات أكثر، وتكون 

تونس ومصر تواجهان اإلرهاب في المنطقة، وهناك اتفاق وتفاهم متبادل وأشار، إلى أن  مجسمة بصورة أكبر على أرض الواقع.

في ذلك الشأن، مؤكدا، أنه تم التطرق خالل اللجنة لألوضاع بالمنطقة، وهناك تفاهم وتقارير بين البلدين في التعامل مع 

 األوضاع بالمنطقة.

 

 )بوابة األهرام( مصر تدين الهجوم اإلرهابي على أنبوب للنفط في البحرين

وأعرب البيان عن  يوم السبت، الهجوم اإلرهابي على أنبوب للنفط في البحرين.ي بيان صادر عن وزارة الخارجية أدانت مصر ف

هابية والتخريبية التي تستهدف وقوف مصر حكومة وشعًبا، مع حكومة وشعب البحرين الشقيق في مواجهة كافة األعمال اإلر

  أمنه واستقراره.

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1639951.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1639951.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1640592.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1640592.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1640457.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1640457.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1640160.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1640160.aspx
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 )بوابة األهرام( مصر تشارك في اجتماع اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان

في أعمال الدورة الحادية والستين  ترأس وائل نصر الدين، نائب مدير حقوق اإلنسان بوزارة الخارجية، الوفد المصري المشارك

وقد ألقى "نصر الدين"  نوفمبر الجاري. 31إلى  3للجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، المنعقدة في جامبيا خالل الفترة من 

تطلع مصر بيانا، خالل الدورة، أكد فيه عزم مصر استكمال مسار تعزيز حقوق اإلنسان، رغم تصاعد تحديات اإلرهاب، معربا عن ت

  ، لتبادل الخبرات والدروس المستفادة، لالرتقاء بأوضاع حقوق اإلنسان فى القارة.تعاون مع الدول اإلفريقيةلمواصلة التنسيق وال

 

 )بوابة األخبار( الخارجية: الزعيم الراحل ياسر عرفات سيظل رمزا للنضال والسالم

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد إن الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات سيظل في العقول 

  ياسرعرفات" في الذكرى الثالثة عشر لرحيل الزعيم الفلسطيني  -في تغريده  -وأضاف المتحدث  لسالم.والقلوب رمزا للنضال وا

نضال والسالم ودافعا للعمل من أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني لل رمزًا والقلوب العقول في دائمًا سيرته ستظل

  المشروعة".

 

 ()اليوم السابع وممثلى الفصائل لتنفيذ المصالحة فلسطينيون مستقلون يجتمعون بالقنصل المصرى

صيات الفلسطينية المستقلة فى الضفة الغربية، برئاسة الدكتور ياسر الوادية، عضو اإلطار القيادى عقد تجمع من الشخ

يوم األحد، مع القنصل المصرى فى الضفة الغربية مع الشخصيات المستقلة، اجتماعا لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس تج

 لمصالحة برعاية مصر.خالد سامى، وممثلى الفصائل الفلسطينية، لبحث خطوات تنفيذ ا

 

 )اليوم السابع( وزير المعادن السودانى: إقامة مشروع تعدينى مشترك مع مصر فى بحيرة النوبة

يوم األحد، عن إقامة مشروع تعدينى مشترك مع مصر فى بحيرة سودانى الدكتور هاشم على سالم، كشف وزير المعادن ال

ول هذا المشروع".. مطالبا السفير األسترالى نيل هوكنز بدعوة شركات بالده للعمل فى النوبة..قائال : "إن الدراسات تجرى حاليا ح

 هذا المشروع المشترك لما تتمتع به من خبرة كبيرة فى مجال حماية البيئة.

 

 )مصرالعربية( فرونتيرا: هل ينتعش اقتصاد مصر في ظل الطوارئ؟

تساءل موقع "فرونتيرا" السنغافوري عن مدى إمكانية تعافي االقتصاد المصري في ظل حالة الطوارئ التي مددها السيسي للمرة 

 .الثالثة أكتوبر الماضي

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1639934.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1639934.aspx
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2571758/1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%B8%D9%84-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B6%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2571758/1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%B8%D9%84-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B6%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3.html
http://www.youm7.com/story/2017/11/12/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%88%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9/3506512
http://www.youm7.com/story/2017/11/12/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%89/3507186
http://www.youm7.com/story/2017/11/12/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%89/3507186
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%A9/1463361-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7--%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6%D8%9F
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%A9/1463361-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7--%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6%D8%9F
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 )مصرالعربية(من الفاتيكان..  البرادعي يرد على تهديدات دونالد ترامب 

لى رية ععلى هامش لقائه مع فرنسيس بابا الفاتيكان، أجاب الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذ

سؤال حول رده فعله المتوقع تجاه تهديدات الرئيس األمريكي دونالد ترامب باستخدام  غير مسبوق " لـ "النار والغضب" ضد كوريا 

سأذهب للصالة"، في إشارة إلى دعائه “وأجاب البرادعي، بحسب وكالة أنباء رويترز :  .الشمالية إذا شكلت خطرا على الواليات المتحدة

 .تداعيات مثل هذه الحرب المحتملة المدمرةهلل لمنع 

 

 )مصرالعربية( صحف إنجليزية: بريطانية تواجه اإلعدام في مصر .. وراشد لـ لندن: رجعوا السياحة

حة لورا بلومر للمحاكمة، بعدما ألقي القبض عليها في اثارت صحف بريطانية ضجة كبيرة بعدما أحالت النيابة المصرية السائ

وتأتي تلك  عاما أو اإلعدام. 71مطار الغردقة للعثور معها على أشرطة مسكن "ترامادول"، ما يعني أنها ستواجه إما السجن لمدة 

صمة البريطانية لحث الحكومة الحملة وسط محاوالت مصرية لعودة السياحة البريطانية، حيث يزور الوزير "محمد راشد" حاليا العا

  على مراجعة قرارها باستمرار حظر السياحة.

 

 )بوابة األخبار( تيار الغد يبحث مع معارضين سبل توحيد المعارضة السورية

استقبل  أحمد الجربا رئيس تيار الغد السوري المعارض، بالقاهرة،  المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية السورية السيد حسن 

 الهيئة العليا للمفاوضات.عبد العظيم، والسيد صفوان عكاش أمين سر 

 

 )الوطن( سفير اليونان: التعاون مع مصر متشعب.. وشرم الشيخ مكان ساحر وآمن جدًا

لعديد في امتشعب وكبير أكد السفير ميشيل خريستوس ديامسيس، سفير دول اليونان بالقاهرة، أن التعاون بين مصر واليونان 

 .من المجاالت المختلفة

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A9/1463372-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86--%C2%A0%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%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%A9/1463372-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86--%C2%A0%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%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%A9/1463274-%D8%AA%D9%84%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81--%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9--%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1--%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%84--%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1463274-%D8%AA%D9%84%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81--%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9--%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1--%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%84--%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2572355/1/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2572355/1/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html
https://www.elwatannews.com/news/details/2703267
https://www.elwatannews.com/news/details/2703267
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 الثانيالمحور 

 تطورات السياسة الداخلية

 )بوابة األهرام( طارق الخولي: نعد حالًيا قائمة ثالثة للعفو الرئاسي

لجنة العفو الرئاسي، إن العدد األكبر من الحاالت التي تتلقاها اللجنة، هي حاالت قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب وعضو 

وأضاف "الخولي" أن بعض الحاالت  المحبوسين احتياطًيا، مشيًرا إلى أن اللجنة منوطة فقط بطلب العفو عن األحكام النهائية.

و لجنة العفو الرئاسي، إلى أن اللجنة تعمل حالًيا وأشار عض قضت عامين بالحبس االحتياطي وفي النهاية حصلت على البراءة.

على قائمة ثالثة للمحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر، مؤكًدا أن الحاالت التي حصلت على عفو في القائمتين األولى 

  والثانية لم يتورط أًيا منهم في قضايا إرهابية بعد خروجهم.

 

 )اليوم السابع( ي بالترشح لوالية ثانيةمسيرة للباعة الجائلين بشبرا تطالب السيس

يوم األحد، شارك فيها مئات ة بجوار موقف احمد حلمي بشبرا، نظمت حملة علشان تبنيها مسيرة لتأييد السيسي لوالية ثاني

رفع المشاركون وورفع الباعة الفتات مكتوب عليها "نؤيد السيسي لوالية ثانية،  الباعة الجائلين من مختلف أحياء القاهرة.

 أعالم مصر وصور السيسي.

 

 )بوابة األهرام( لجنة الصحة بـ"النواب" تناقش قانون التأمين الصحي الشامل

يوم األحد، اجتماًعا، لمناقشة قانون التأمين الصحي الشامل، وأهم مميزات القانون الشئون الصحية، بمجلس النواب،  لجنة تعقد

 قبل عرضه في الجلسة العامة.

 

 بوابة األهرام() العالقات الثنائية بين البلدينالسيسي يبحث مع رئيس الوزراء التونسي تعزيز 

يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس  األحد يومالسيسي، استقبل 

وذكر السفير بسام راضي، أن اللقاء تطرق إلى عدد من القضايا اإلقليمية،  الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسئولين من الجانبين.

العربية لمواجهة التحديات غير المسبوقة التي تواجهها في الوقت حيث أكد الجانبان أهمية تعزيز التكاتف والتضامن بين الدول 

الراهن، وعلى رأسها انتشار خطر اإلرهاب والفكر المتطرف، والتي تتطلب العمل على ترسيخ وحدة الصف ونزع فتيل النزاعات 

  الطائفية والمذهبية والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية.

 

 )بوابة األهرام( نس.. واتفاق على إنشاء جمعية للصداقة البرلمانيةعبدالعال يستقبل رئيس وزراء تو

يوم األحد،  يوسف الشاهد رئيس وزراء تونس، والوفد المرافق له، والذي يزور مصر لي عبدالعال رئيس مجلس النواب، استقبل ع

على وحاليا في إطار اجتماعات الدورة السادسة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين. 

والتشاور بينهما في مختلف المحافل البرلمانية، اإلقليمية المستوى البرلماني، اتفق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق 

والدولية التي تجمع بينهما، إضافة إلى تكثيف الزيارات المتبادلة على المستوى البرلماني، وإنشاء جمعية للصداقة البرلمانية 

 بين مجلس النواب المصري ونظيره التونسي.

http://gate.ahram.org.eg/News/1640645.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1640645.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/11/12/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9/3506765
http://www.youm7.com/story/2017/11/12/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9/3506765
http://gate.ahram.org.eg/News/1640185.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1640185.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1640345.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1640345.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1640433.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1640433.aspx
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 ابة األخبار()بو اتفاقيات مع تونس 31إسماعيل يعلن توقيع 

 اتفاقيات مع تونس. 31نوفمبر، أنه تم توقيع  37أعلن رئيس الوزراء شريف إسماعيل، األحد 

 

 )بوابة األهرام( رئيس البرلمان يستقبل السفير العراقي

الصدر، سفير العراق لدى  مصر، حيث تناول اللقاء العالقات المصرية استقبل علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، حبيب 

 العراقية بشكل عام، وسبل تعزيزها، خاصة على المستوى البرلماني.

 

 )بوابة األهرام( رئيس لجنة العالقات الخارجية بـ"النواب" يلتقي سفير المجر

عقد النائب طارق رضوان رئيس لجنة العالقات الخارجية، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين األحرار، لقاًء مع بيتر 

جاءت هذه الزيارة كخطوة تنسيقية قبيل زيارة رئيس البرلمان  يوم األحد بمقر اللجنة.يك، سفير المجر بالقاهرة، صباح كيف

 يزور مصر خالل األسبوع الحالي، لدعم العالقات الثنائية بين البلدين خاصة العالقات البرلمانية.المجري، والذي من المفترض أن 

 وتطرق اللقاء إلى الزيارة المرتقبة لعضو البرلمان األوروبي النائب هوليفيني جيورجي األسبوع المقبل.

 

 النمو وتراجع معدالت البطالةرئيس الوزراء: برنامج اإلصالح االقتصادي أدى إلى تحسن ملحوظ في معدالت 

 )بوابة األهرام(

عرض المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، في الجلسة االفتتاحية لفعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر مؤسسة "أخبار اليوم" 

لمقبلة في المجاالت االقتصادية، مشيًرا، إلى أن تنفيذ المرحلة األولى من برنامج االقتصادى، مالمح خطة الحكومة في المرحلة ا

 .% 2.7، بلغ 7132/7132اإلصالح اإلقتصادى، تحقق منها تحسن ملحوظ فى معدل النمو االقتصادى خالل عام 

 

 )بوابة األخبار(ن مشروع قانو 782كشف حساب الحكومة أمام البرلمان..تضمن الموافقة على 

يعرض رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، على مجلس النواب قريبا، تقرير متابعة، الذي أعدته الحكومة ، حول 

 . 7132حتى سبتمبر  7132تنفيذ برنامجها خالل عام ونصف العام في الفترة من مارس 

 

 )مصرالعربية( «مش هنقطع نفسنا»صداع في رأس عبد العال.. وبرلمانيون: «| غياب النواب»

، تؤرِّق الدكتور على عبد 7132التزال أزمة عدم حضور نواب البرلمان، الجلسات العامة، منذ انطالق دور االنعقاد األول في يناير 

مواجهتها إال أّن محاوالته باءت بالفشل، بينما يظل موقف النواب ثابًتا في الوقت العال، رئيس المجلس، الذى حاول أكثر من مرة 

 الذي تظهر فيه قاعات المجلس خاوية.

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2572381/1/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-10-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3.html
http://gate.ahram.org.eg/News/1640607.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1640607.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1640500.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1640500.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1640605.aspx
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2571588/1/%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86..%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-289-%D9%85.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2571588/1/%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86..%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-289-%D9%85.html
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%A9/1463192-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8--%D8%B9%D9%86--%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%80-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%80-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4-%D9%87%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%86%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%A9/1463192-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8--%D8%B9%D9%86--%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%80-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%80-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4-%D9%87%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%A7
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 )بوابة األهرام( اللواء عباس كامل يوجه رسائل للمشاركين في منتدى شباب العالم

، والمشرف العام على منتدى شباب العالم، عدة رسائل للمشاركين والمنظمين سيسيللواء عباس كامل مدير مكتب الوجه ا

وقال كامل في رسالة على حساب المنتدى بموقع التواصل االجتماعي تويتر، "بانتهاء فعاليات الدورة  وضيوف مصر من الخارج.

وامتنان لكل المشاركين في المنتدى من شباب العالم ومصر، وأؤكد لهم أنني  األولى لمنتدى شباب العالم أتوجه بتحية تقدير

 ت.عمل على تفعيل التوصيات والقراراومجموعة العمل في اللجنة المنظمة للمنتدى نتطلع الستمرار التواصل معهم وال

 

 )اليوم السابع( "الوطنية لالنتخابات" تتلقى طلبات الترشح على مقعد جرجا بسوهاج

يوم األحد، الهيئة الوطنية لالنتخابات برئاسة المستشار الشين إبراهيم فى تلقى طلبات الترشح فى االنتخابات بدأت صباح، 

 جرجا بمحافظة سوهاج، وذلك بعد وفاة نائبها عن حزب مستقبل وطن "هرقل وفقى".التكميلية لمجلس النواب على مقعد 

 

 )بوابة األخبار( نائب بالبرلمان : ضرورة تأمين حدود مصر لمنع تسلل الجماعات اإلرهابية

في بيان له، ، بضرورة تأمين حدود مصر  النائب عالء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين األحرار بمجلس النوابطالب 

بصفة عامة وحدودها الغربية مع ليبيا بصفة خاصة وتوفير الدعم المادي لشراء أحدث األجهزة والمعدات وكاميرات المراقبة 

والمهاجرين غير الشرعيين من خاللها إلى مصر، مؤكدا ثقته الكاملة في قدرة القوات المسلحة المصرية حتى ال يتسلل اإلرهابيين 

  في إحباط ودحر اإلرهابيين الذين يريدون زعزعة أمن واستقرار البالد.

 

 (73)عربي قبلة حياة للثورة المضادة 7138مها عزام: انتخابات 

قالت رئيسة المجلس الثوري المصري، مها عزام، إن االنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها منتصف العام المقبل، ما هي إال جزء من 

"مخطط للعسكر والدولة العميقة، الهدف منه محاولة استدراج بعض القوى المعارضة للمشاركة في هذه العملية"، مؤكدة أن 

 لك االنتخابات ستكون بمنزلة "قبلة حياة للثورة المضادة".ت

 

 )المصري اليوم( برلماني: دول صغيرة تتدفع الماليين من أجل إسقاط وتشويه التاريخ المصري

التاريخية والوطنية يعد إهانة للوطن وتقليل من شأنه، مؤكًدا أن مصر قال محمد الكومي، عضو مجلس النواب، إن إهانة الرموز 

 هناك»وأوضح أن  تتعرض لهجمة شرسة وحرب على كل المستويات سواء الجيل الخامس أو حروب اقتصادية أو سياسية أو فكرية.

، مشيًرا إلى أن «ية ألنها إهانة للبلددول صغيرة تتدفع الماليين من أجل إسقاط التاريخ المصري، وأؤيد من يهين الرموز التاريخ

 «.ما نقصده اإلهانة هي السب للشخصيات مثل ما فعله يوسف زيدان من سب وشتيمة لصالح الدين األيوبي وأحمد عرابي»

 

 )المصري اليوم(يوسف زيدان يهاجم صالح الدين ويكشف عن اسم محرر القدس 

مش صالح »وتابع:  أكد الكاتب يوسف زيدان أنه لن يتراجع عن الوصف الذي استعمله من قبل في وصف صالح الدين األيوبي.

 «.الدين اللي حرر القدس والشام، ولكن الذي حررهما المنصور قالوون، وما أقوله موجود في كل كتب التاريخ المعتمدة

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1639992.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1639992.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/11/12/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC/3506127
http://www.youm7.com/story/2017/11/12/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC/3506127
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2572357/1/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86--%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2572357/1/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86--%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA.html
http://arabi21.com/story/1048641/%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-2018-%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1217556
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1217556
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1217650
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1217650
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 )الشروق(«الدنيا بتلف وممكن اتسجن»بإعطاء باسم عودة حقوقه كمسجون: عمرو أديب يطالب 

وين األسبق، حول حبسه انفرادًيا لمدة أربع طالب اإلعالمي عمرو أديب، الجهات المعنية بالرد على ما قاله باسم عودة، وزير التم

لو كان هذا الرجل يتعرض لهذا الظلم، سواء كان إخوانًيا أو ماركسًيا أو »وأوضح  سنوات، ومنعه من رؤية أسرته منذ أكثر من عام.

ف تهدر كافة إسالمًيا أو مسيحًيا فالبد من إعطاءه حقوقه، ألننا لو لم نتوقف عند أي حق مهدر من حقوق اإلنسان، فسو

الزم الراجل ده يشوف أهله، ويتم إعطاءه حقوق المسجون، فأنا ال يهمني صورتنا في الخارج، »وتابع حديثه، قائًلا:  «.الحقوق

أنا ممكن أدخل السجن في يوم ما، والدنيا بتلف في مصر، وأنا »، مضيًفا: «بقدر ما تهمني الحقوق المصرية السجن في يوم ما

 «.بعينياشوفت الكالم ده 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12112017&id=80a8b4e7-9794-4b5e-80f4-c2be00432bda
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12112017&id=80a8b4e7-9794-4b5e-80f4-c2be00432bda
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 (بوابة االخبار)شركة هندية تبحث فرص االستثمار بمصر األسبوع المقبل  ٠٤"السقطي": 

شركة هندية بأصحابها سيزورن مصر األسبوع  ٠٤أن هناك ، أكد عالء السقطي رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 بالمنطقة.المقبل لبحث الفرص االستثمارية 

 

 (بوابة االخبار) الغرف التجارية تدعو إللغاء دعم الصادرات

طالب احمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، بضرورة إلغاء دعم الصادرات،  وتوجيه في جهة أخرى، ألنه لم نعد في احتياج 

 .وأوضح أن الهدف من اإلنتاج في مصر التصدير وليس وقف الواردات، جنيًها ٧١جنيهات إلى  ٨إليه، في ظل ارتفاع سعر الدوالر من 

 

 (بوابة االخبار) مليار جنيه فاتورة دعم المشتقات البترولية ٣٢

مليار جنيه،  ٣٢قال المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية، إن فاتورة الدعم فى الربع األول للعام المالي الحالي بلغت 

مليار جنية من إجمالي  ٣١، أن تقدر بـ ٣٤٧١/٣٤٧٨مليار جنيه حيث أنه المستهدف فى الموازنة المالية لعام  ٠بحجم وفر بلغ 

 . ٣٤٧٨/ ٣٤٧١مليار جنيه في العام المالى  ٧٧٤

 

 (بوابة االخبار) وزير البترول : ال زيادة في أسعار المحرقات قبل يونيو المقبل

ل وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق المال ال زيادة في أسعار المشتقات البترولية قبل نهاية العام المالي قا

وأكد الوزير أنه لن يكون هناك رفع كامل للدعم فى المشتقات البترولية ، ٣٤٧٨والذي ينتهي في شهر يونيو عام  ٣٤٧١/٣13٨

 تنفيذ ذلك .لوجود كثير من الصعوبات التي تواجه 

 

 (جريدة االهرام) بمصر« اإلفريقى للتنمية»ممثل مقيم جديد ل« بلومبرج»

وذلك من أجل توفير الدعم الفنى لبرنامج اإلصالح  ،عين البنك االفريقى للتنمية مالين بلومبرج كممثل مقيم للبنك فى مصر

وقامت بلومبرج قبل تقلدها منصبها الجديد فى القاهرة باإلشراف على مشروعات وبرامج البنك الخاصة بالمياه والصرف ، للدولة

 دولة. 31مليار دوالر فى  3.7الصحى فى غرب ووسط افريقيا، حيث أدارت محفظة بلغ مجمل أعمالها 

 

 (الوطن) مرة 37والعموالت تضاعف خسائر "بلتون" الفصلية  األجور

على  %3721، ارتفاع خسائرها بنسبة 7132أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة بلتون المالية القابضة، خالل الربع الثالث من 

مليون جنيه  77.82وأوضحت الشركة أنها حققت خسائر بلغت ، زيادة األجور والعموالت في األسواق األجنبيةأساس سنوي، نتيجة 

 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق. 3.2، مقابل خسائر بلغت 7132خالل الثالثة أشهر المنتهية في سبتمبر 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2572603/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%82%D8%B7%D9%8A-%D9%A4%D9%A0-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2572603/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%82%D8%B7%D9%8A-%D9%A4%D9%A0-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2572600/1/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2572600/1/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2571314/1/%D9%A2%D9%A3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2571314/1/%D9%A2%D9%A3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2571293/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84--%D9%84%D8%A7-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2571293/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84--%D9%84%D8%A7-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82.html
http://www.ahram.org.eg/News/202459/5/622563/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%C2%AB%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AC%C2%BB-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%85%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202459/5/622563/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%C2%AB%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AC%C2%BB-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%85%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/2702241
https://www.elwatannews.com/news/details/2702241
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 (الوطن) أشهر 2ل خال %12تراجع اإليرادات يقلص أرباح "مينا لالستثمار" 

، تقلص خسائرها 7132أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة "مينا" لالستثمار السياحي والعقاري، خالل التسعة أشهر األولى من 

مليون جنيه  31.2مليون جنيه، مقارنة بأرباح  31.1بلغت نحو  أن أرباح الفترة، وأضافت الشركة، على أساس سنوي %12.1بنسبة 

 .7132خالل فترة المقارنة من 

 

 (الشروق) مليون يورو 111« قناة السويس»عرض تمويلى من أربعة بنوك إلقراض 

مليون يورو من تحالف مصرفى يضم بنوك األهلى المصرى ومصر  111تلقت الهيئة العامة لقناة السويس عرض تمويل بقيمة 

 111والتجارى الدولى والعربى االفريقى، تمهيدا لتوقيع العقود المبدئية للقرض الذى يهدف إلى تمويل شراء حفارين بقيمة 

 الهولندية.« آى.اتش.سى»هيئة قناة السويس مع شركة مليون يورو تعاقدت عليهما 

 

 (الشروق) مصر تتوصل التفاق مع صندوق النقد بشأن دفعة بملياري دوالر

صندوق النقد لمصر، إن خبراء الصندوق توصلوا التفاق مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الثانية قال سوبير الل، رئيس بعثة 

مليار دوالر ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل  7ألداء برنامج اإلصالح االقتصادي المصري يتيح للقاهرة الحصول على 

 مليارات دوالر. 2البرنامج إلى نحو 

 

 (وقالشر) دفعة جديدة للشركاء األجانب قد تصل إلى مليار دوالر قبل نهاية ديسمبر تستعد لسداد« البترول»

جانب قبل نهاية العام الحالى، قد تتراوح بين نصف تعتزم الهيئة العامة للبترول سداد دفعة جديدة من مستحقات الشركاء األ

مليار دوالر والمليار، يتم تمويلها من شرائح جديدة تحصل مصر عليها من قرضى البنك الدولى وبنك التنمية اإلفريقى، بحسب 

 مصدر مسئول بالهيئة.

 

 (الشروق) أشهر 31مليار دوالر خالل  2.1قناة السويس تحقق «: مميش»

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة االقتصادية لمنطقة إقليم القناة، أن قناة السويس حققت 

 2من حجم إيراداتها بالدوالر؛ حيث سجلت عائدات الهيئة  %1.2الحالي زيادة قدرها خالل الفترة من يناير إلى أكتوبر خالل العام 

 323مليون دوالر حققتها القناة خالل نفس الفترة من العام الماضي بزيادة  717مليارات و 2مليون دوالر مقابل  121مليارات و

 مليون دوالر.

 

 (المصري اليوم) مليار جنيه في ختام التعامالت 7.2البورصة تخسر 

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغالق تعامالت، األحد، بداية تعامالت األسبوع، مدفوعة بعمليات بيع من قبل 

وخسر رأس المال السوقي ، سوق وأحجام التداولالمستثمرين العرب واألجانب على األسهم الكبرى والقيادية، ما انعكس على أداء ال

 .مليار جنيه 7. 2ألسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 

 

https://www.elwatannews.com/news/details/2702157
https://www.elwatannews.com/news/details/2702157
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12112017&id=49d90c13-f673-4dcc-9b39-2908ca3461a3
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12112017&id=49d90c13-f673-4dcc-9b39-2908ca3461a3
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10112017&id=8d45ee4f-cc8a-49da-b69a-5169394ccbd9
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10112017&id=8d45ee4f-cc8a-49da-b69a-5169394ccbd9
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13112017&id=25a81373-8786-401a-9e84-f103a4f5475c
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11112017&id=96119e43-02ea-4661-9c97-d6c113b9d23d
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11112017&id=96119e43-02ea-4661-9c97-d6c113b9d23d
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1217345
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1217345
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 (اليوم السابع) وفد البنك األوروبى يصل أسوان لتفقد مشروع الطاقة الشمسية غدًا

وصل إلى محافظة أسوان، وفد من البنك األوروبى، لزيارة مشروع الطاقة الشمسية بقرية بنبان، برفقة اللواء مجدى حجازى، 

ويساهم مشروع الطاقة الشمسية، ، مار والتعاون الدولى، عن الزيارة، بعد اعتذار الدكتورة سحر نصر، وزيرة االستثمحافظ أسوان

 مليار دوالر. 1,2من إنتاج السد العالى، باستثمارات بلغت  % 21ميجا وات من الطاقة وهو ما يعادل  7111فى إنتاج 

 

 (اليوم السابع) رط استيراد الغاز من إسرائيلالبترول: تسوية قضايا التحكيم الدولى ضد مصر ش

إسرائيل يجب أن يخضع قال المهندس طارق المال، وزير البترول والثروة المعدنية، إن أى حديث عن االستيراد للغاز الطبيعى من 

تسوية قضايا التحكيم الدولى المرفوعة ضد مصر، باإلضافة إلى مراعاة أبعاد األمن القومى وأيضا إحداث  ، وأهمهالعدة شروط

 توازن اقتصادى، مضيًفا أن الموافقة على االستيراد ستتم إذا كان األمر سيحقق قيمة مضافة لالقتصاد المصرى.

 

 (العربي الجديد) مليار دوالر 32على مصر.. مشتريات األجانب للسندات واألذون  األموال الساخنة تتدفق

ين الحكومية )سندات وأذون خزانة(، ارتفعت إلى قال مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية إن مشتريات األجانب في أدوات الد

وأشار المسؤول إلى أن هناك توقعات ، وحتى نهاية أكتوبر من العام الجاري 7132مليار دوالر خالل الفترة من نوفمبر  32نحو 

 182ار دوالر(، مقابل ملي 71.1مليارات جنيه ) 231بارتفاع إجمالي الفائدة التي ستتحملها الموازنة العامة عن الدين العام إلى 

مليار دوالر( بسبب قرارات رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، الفتًا إلى أن نسبة شراء األجانب للديون  73.8مليار جنيه )

 من إجمالي المشتريات، وهي نسبة كبيرة. %17المحلية تصل إلى 

 

 (العربي الجديد) الصيدلياتمصر: رسوم جديدة على السجائر وتراخيص السيارات والعيادات و

إلسمنت، وافقت لجنة الصحة في مجلس النواب المصري على فرض رسوم جديدة على بعض السلع كالسجائر، والحديد، وا

وتراخيص السيارات، والعيادات الطبية، والصيدليات، في حين أغلقت اللجنة أبوابها في وجه الصحافيين بأولى جلسات مناقشة 

 القانون، المقدم من الحكومة، مساء األحد، في حضور وزيري المالية والصحة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2017/11/12/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%89-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D9%8B/3507478
http://www.youm7.com/story/2017/11/12/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%89-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D9%8B/3507478
http://www.youm7.com/story/2017/11/11/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2/3505322
http://www.youm7.com/story/2017/11/11/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2/3505322
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/11/12/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-19-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/11/12/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-19-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/11/12/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/11/12/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-3

 

 (بوابة االخبار) األهالي يمنعون تنفيذ قرار إزالة مباني مخالفة بالوادي الجديد

من المباني الواقعة في نطاق الممشى السياحي  منع عدد من أهالي مدينة الخارجة بالوادي الجديد، حملة لتنفيذ قرار إزالة لعدد

قام األهالي بالجلوس أمام الجارفات التي خصصتها الوحدة المحلية بمدينة و ،لتجميلالذي أقامته محافظة الوادي الجديد مؤخرا ل

 الخارجة مطالبين بمراجعة أوراق ومستندات ملكية األرض لهم وإنها حق أصيل وورث عن األجداد.

 

 (الوطن) يا غرق "توك توك" بالبحيرة يقطعون طريق "المحمودية"أهالي ضحا

قطع أهالي قرية "مرسي بلبلع" التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم، طريق ترعة المحمودية أمام القرية، احتجاجا 

وافترش األهالي الطريق أمام ، ن أبناء القرية في حادث انقالب توك توك مساء أمسن بترعة المحموديةتالميذ م 2على مصرع 

 القرية، وأضرموا النيران في إطارات السيارات ومنعوا مرور السيارات من دخول القرية.

 

 قضايا المجتمع-7

 

 التعليم

 (اليوم السابع) مجهزة 31منها  مدرسة مصرية يابانية فى عدة محافظات.. 77"التعليم": استالم 

مدرسة مصرية يابانية،  77قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هيئة األبنية التعليمية تسلمت 

، تسلم إلى هيئة األبنية التعليميةإنشائها فى عدة محافظات، موضحة أنه من وقت آلخر تشطب مدارس وبعد االنتهاء من 

 .مدرسة، وجار استكمال باقى المدارس  31، إلى االنتهاء من فرش وأشارت المصادر

 

 السياحه

 (الشروق) مصادر سياحية: بريطانيا ترفع حظر السفر إلى شرم الشيخ.. فبراير المقبل

أبلغ عدد من منظمى الرحالت بالسوق اإلنجليزية نظراءهم المصريين من أصحاب شركات السياحة والفنادق بجهود مجلس 

وأكدت المصادر أن هناك تحالفا برلمانيا ، يخ خالل الفترة القليلة المقبلةاللوردات البريطانى لرفع حظر السفر عن شرم الش

 .بمجلس اللوردات البريطانى يساند مصر بقوة فى طلبها لرفع حظر السفر عن شرم الشيخ

 

 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2571229/1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2571229/1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84.html
https://www.elwatannews.com/news/details/2702616
https://www.elwatannews.com/news/details/2702616
http://www.youm7.com/story/2017/11/13/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%85-22-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7/3507077
http://www.youm7.com/story/2017/11/13/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%85-22-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7/3507077
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12112017&id=f49638a7-2623-4ce2-a1b1-6ff5a6b0d36f
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12112017&id=f49638a7-2623-4ce2-a1b1-6ff5a6b0d36f
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 الطرق والمواصالت

  ( الوطنعودة حركة القطارات بكفر الشيخ بعد توقفها بسبب تعطل "جرار قلين" )

قلين" وذلك لتعطل القطار القادم من قلين والمتجه لشربين، ما أدى إلى توقف  -توقفت حركة القطارات على خط "كفر الشيخ 

 الرعب والفزع بين الركاب.حركة القطارات، مما أثار غضب المواطنين وتأخر الموظفين عن أعمالهم وإثارة 

 

 قباطاأل

 (الوطن) إنذار رسمي لشريف إسماعيل ووزير الداخلية للمطالبة بعدم إغالق الكنائس

اإلنسان والمعني بالشأن القبطي، إنذارات أرسل جوزيف مالك محامي كنيسة القديسين باإلسكندرية، ومدير المركز اإلنمائي لحقوق 

إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، واللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، والدكتور هشام الشريف، وزير 

بهم يطالالتنمية المحلية، والمستشار عمر مروان، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والدكتور محمد سلطان، محافظ االسكندرية 

 بمنع غلق الكنائس.

 

 (الوطن) أسقف بني مزار يقدم طلبا لمحافظ المنيا بإنشاء كنيسة شهداء األنبا صموئيل

" أسقف بني مزار والبهنسا، قالت مصادر كنسية، إن اللواء عصام البديوي محافظ المنيا، يدرس طلب قدمه "األنبا أثناسيوس

 بإنشاء كنيسة باسم شهداء دير األنبا صموئيل.

 

 (الوطن) كنيسة "شبرا": لم ندع ألي تظاهرات واألمور هادئة في محيط "البابا كيرلس"

من الهدوء الحذر، بعد سيطرة األمن على محيط الكنيسة، تزامنا مع تهديدات شهدت منطقة بيجام بحي غرب شبرا الخيمة، حالة 

ونفى مراد غالي، وكيل األنبا مرقس أسقف شبرا ، تلقتها كنيسة البابا كيرلس وحبيب جرجس الجديدة بشبرا، بمنع الصالة فيها

التهديدات أو منع الصالة، مؤكدا أنه تم مطالبة الخيمة وتوابعها، دعوة األقباط لتنظيم مظاهرة أو وقفة احتجاجية، اعتراضا على 

 األمن بحماية الكنيسة فقط للحيلولة دون وقوع أزمة طائفية بالمنطقة.

 

 (الوطن) مصدر أمني: "الداخلية" لم تغلق كنيسة البابا كيرلس في شبرا

مديرية أمن القليوبية، غلق كنيسة البابا كيرلس ببيجام في حي غرب شبرا الخيمة، مؤكدا أن مسؤولي كنيسة نفى مصدر أمني ب

شبرا واألنبا مرقس عقب السير في إجراءات ترخيص الكنيسة واستصدار القرار الجمهوري الالزم أبلغوا بوجود تهديدات بمنع 

 المكان لحين االنتهاء من اإلجراءات وهو ما جرى.إقامة الشعائر بالكنيسة وطلبوا تحرك األمن لتأمين 

 

 (الوطن) عام على ظهور مارتن لوثر 111"اإلنجيلية" تحتفل بمرور 

رة، الدوبارة اإلنجيلية بوسط القاهأعلنت الطائفة االنجيلية في مصر، عن إقامة احتفالية كبرى يوم السبت المقبل، بكنيسة قصر 

عام على اإلصالح اإلنجيلي في أوروبا، وظهور "مارتن لوثر" وتأسيسه الكنيسة البروتستانتينية وانشقاقة عن  111بمناسبة مرور 

 الكنيسة الكاثوليكية.

https://www.elwatannews.com/news/details/2700798
https://www.elwatannews.com/news/details/2700798
https://www.elwatannews.com/news/details/2702331
https://www.elwatannews.com/news/details/2702331
https://www.elwatannews.com/news/details/2701326
https://www.elwatannews.com/news/details/2701326
https://www.elwatannews.com/news/details/2698752
https://www.elwatannews.com/news/details/2698752
https://www.elwatannews.com/news/details/2698968
https://www.elwatannews.com/news/details/2698968
https://www.elwatannews.com/news/details/2700069
https://www.elwatannews.com/news/details/2700069
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 أخرى

 (جريدة االهرام) قرى بالبوار 2نقص المياه بأسيوط يهدد 

أزمة يعيشها مزارعو قرى خشبة والمنشأة الكبرى والتتالية والعرب بأسيوط تهدد أراضيهم ومحاصيلهم الشتوية بالبوار بعد 

 نقص مياه الرى فى الترع والمصارف الخاصة بهذه القري.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/202459/29/622538/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF--%D9%82%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202459/29/622538/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF--%D9%82%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B1.aspx
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني

 )بوابة األخبار( السنغافوري يغادر القاهرةوزير الداخلية 

نوفمبر، كاسيفاسوانثان شانموجام وزير الداخلية والقانون في سنغافورة، بعد زيارة للبالد  33غادر مطار القاهرة الدولي، السبت 

 وآخر التطورات.استغرقت عدة أيام في إطار جولة بالمنطقة، شملت اإلمارات لبحث دعم التعاون 

 

 )بوابة األخبار( سفير مصر بفرنسا يستقبل رئيس مجلس الدولة

استقبل إيهاب بدوي سفير مصر لدى فرنسا المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة والوفد المرافق له بمقر السفارة 

توقيع بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة وجامعة باريس، المصرية بباريس، وذلك في ختام زيارتهم لباريس، والتي شهدت 

 وكذلك لقاء رئيس مجلس الدولة الفرنسي .

 

 )اليوم السابع( فؤاد عالم: العائدون من داعش سيتمركزون داخل ليبيا بعد هزيمتهم فى سوريا

"ليبيا ستكون المالذ األمن للعائدين من داعش بعد هزيمتهم فى سوريا وهذا سيمثل خطرا على مصر نظرا لحدودنا الكبيرة مع 

 وقع اللواء فؤاد عالم نائب رئيس جهاز أمن الدولة سابقا، عضو المجلس القومى لمكافحة اإلرهاب.ليبيا".. هكذا ت

 

 )بوابة األخبار( بمطار الغردقة« ترامادول» إحالة سائحة بريطانية للجنايات بتهمة تهريب 

 أحالت نيابة الغردقة الكلية، سائحة بريطانية تم ضبطها بمطار الغردقة، وبحوزتها أقراص مخدرة، لمحكمة الجنايات.

 

 )بوابة األهرام( عامًلا مصرًيا عائًدا من ليبيا بمنفذ السلوم 711ضبط 

عامًلا مصرًيا، أثناء إنهاء إجراءات  711قال اللواء هشام نصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن مطروح، إنه تم إلقاء القبض على عدد 

عودتهم من ليبيا بمنفذ السلوم البري، حيث تبين أنهم غادروا البالد بطريقة غير شرعية في وقت سابق، وضبط هارب من حكم 

 سنوات. بالسجن المؤبد من سبعة

 

 )بوابة األخبار( وفاة سجين جنائي في المنيا بهبوط في "الدورة الدموية"

وتلقى مدير أمن المنيا، اللواء ممدوح عبد  توفي سجين جنائي في سجن المنيا، إثر اصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

، ويقيم بمحافظة سوهاج، بسبب هبوط حاد في الدورة المنصف، إخطاًرا من "سجن المنيا شديد الحراسة"، بوفاة "صالح.أ.أ"

  الدموية.

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2571664/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2571664/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2572388/1/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2572388/1/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9.html
http://www.youm7.com/story/2017/11/12/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85/3506306
http://www.youm7.com/story/2017/11/12/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85/3506306
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2571326/1/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%C2%AB-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%84%C2%BB-%D8%A8.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2571326/1/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%C2%AB-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%84%C2%BB-%D8%A8.html
http://gate.ahram.org.eg/News/1640621.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1640621.aspx
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2571457/1/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2571457/1/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9.html
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 )اليوم السابع( شهود عيان: مجهول يطلق النار بشكل عشوائى ويثير ذعر المواطنين بأكتوبر

أكتوبر، من سالح نار يشتبه فى كونه  2شاب مجهول الهوية النيران فى الهواء بشكل عشوائى بالحى الثانى عشر بمدينة أطلق 

وأفاد شهود عيان، أن الشاب مطلق النيران يبدو فى منتصف الثالثينيات من عمره، ويرتدى  "طبنجة"، مما أثار ذعر األهالى.

فى الهواء، وحينما تجمع األهالى نحو مصدر إطالق النيران وحاولوا استيقافه، فر  بنطال جينز وقميًصا، وأنه أطلق رصاصتين

 هاربًا.

  

 )الشروق( مليون دوالر 37خبير عسكري: السيارة اإلرهابية الواحدة تتخطى تكلفتها 

أنواع من الضربات، ضربات استباقية ووقائية  1قال العقيد حاتم صابر، الخبير العسكري في مجال اإلرهاب الدولي، إن هناك 

على الحدود الغربية ضد العناصر اإلرهابية هي ضربات استباقية، مشيًرا إلى أن الصحراء الغربية من  وانتقامية، وما يجري اآلن

الموانع الطبيعية التي تكون عائًقا لإلرهابين ألنها مفتوحة، وبمجرد استطالع جوي يتم كشف كل العناصر الموجود بعكس ما 

شهر، من الممكن أن  11إلى  72سيارة إرهابية، فيما يقرب من  3711وأضاف ، أنه تم استهداف وتدمير  يحدث في شمال سيناء.

 مليون دوالر. 37تتخطى السيارة الواحدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2017/11/11/%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D9%88%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%B0%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86/3505923
http://www.youm7.com/story/2017/11/11/%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D9%88%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%B0%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86/3505923
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12112017&id=257a47ca-7e38-42ce-a303-90205e64a2b0
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12112017&id=257a47ca-7e38-42ce-a303-90205e64a2b0
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 السادسالمحور 

 تطورات المشهد العسكري

 

 )بوابة األخبار( وزير الدفاع يغادر إلى الهند لتعزيز التعاون العسكري

ر ومن المنتظ صدقي صبحي والوفد المرافق له، متجهًا إلى الهند في زيارة رسمية بدعوة من وزير الدفاع الهندي. وزير الدفاع غادر 

اءات الهامة على صعيد التعاون العسكري واألمني، وتنسيق الجهود بين القوات خالل الزيارة العديد من اللق "صبحي"أن يجري 

 المسلحة لكال البلدين في العديد من المجاالت .

 

 )بوابة األخبار( عام على المشاركة المصرية في الحرب العالمية األولى 311القوات المسلحة تحتفل بمرور 

عاما علي المشاركة المصرية في الحرب العالمية األولى ، والتي شهدت العديد من البطوالت  311احتفلت القوات المسلحة بمرور 

بدأت المراسم بكلمة ألقاها اللواء أح رضا فاضل رئيس هيئة البحوث  بادئ اإلنسانية.واألعمال الجليلة دفاعًا عن القيم والم

العسكرية، حيث أستعرض فيها جهود هيئه البحوث العسكرية في توثيق تاريخ العسكرية المصرية الحافل باالنجازات والتي من 

 ت وتضحيات أشادت بها جميع الدول .بينها مشاركة الجيش المصري في الحرب العالمية األولى وما قدمه من بطوال

 

 )بوابة األخبار( سيارات دفع رباعي31بالصحراء الغربية وتدمير  مسلحينضربات جوية ضد 

عربات دفع رباعي  31الرفاعي، فيديو لتوجيه القوات الجوية ضربات ضد نشر المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب تامر 

وواصلت القوات الجوية بالتعاون مع قوات حرس الحدود وإدارة المخابرات الحربية  إلرهابيين قبل اختراقها الحدود الغربية.

سيارات دفع  31من اكتشاف وتتبع  واالستطالع مسح واستطالع المنطقة الحدودية على االتجاه االستراتيجي الغربي، وتمكنت

رباعى محملة بكميات من األسلحة والذخائر والمواد المهربة على خط الحدود الغربية، وتعاملت القوات الجوية معها وتدميرها 

  تدميرا كامال والقضاء على العناصر الموجودة بداخلها.

 

 )مصرالعربية( ات القيادات المحليةوزير التنمية المحلية: أكاديمية ناصر العسكرية ستتولى اختبار

يوم األحد، انعقاد اإلجتماع األول للمجلس األعلى للقيادات، لمناقشه آليات اإلختيار للقيادات المحلية  شهد مقر وزارة التنمية

وقام الدكتور هشام الشريف بشرح خطة  المحلية، وما تم إتباعه من إجراءات بشأن المسابقات التي تم إجرائها بالوسط المحلى.

الفترة الحالية ، و كيفية اختيار القيادات الجديدة باإلدارات المحلية من خالل الوزارة والبرامج التي تعمل علي تنفيذها خالل 

االختبارات التي سيتم عقدها بأكاديمية ناصر العسكرية والتي تتضمن اختبارات تحريرية وشفوية ونفسية للمتقدمين في 

تم ألول مرة اتخاذ الطريق العلمي في اختيار متقدم ، حيث ي ٧٢٧٧مسابقة القيادات العليا بالمحليات والذين بلغ عددهم حوالي 

  قيادات المحليات من خالل برامج واختبارات في جهة محايدة ال تتبع الوزارة .

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2572195/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2572195/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2572261/1/%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%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-103-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2572261/1/%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%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-103-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2571301/1/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-10.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2571301/1/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-10.html
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%A9/1463357-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9
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%A9/1463357-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9
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 )الوطن( "العربية للتصنيع" تعرض إنتاجها العسكري والمدني بحفل "المعدات الثقيلة"

بدأت، احتفالية الهيئة العربية للتصنيع، لإلعالن عن تصنيع معدات التداول الثقيلة محليًا، ومحطات خلط الخرسانة الكبرى، 

جاء ذلك بحضور الفريق عبدالعزيز سيف الدين، رئيس مجلس  بالتعاون مع شركة "سيبنوس" اليونانية، و"أمدكور" البيالروسية.

اإلسكان وقطاع االعمال العام، وممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من كبرى الشركات  إدارة "الهيئة"، ووزيري

وشارك في الحفل اللواء محمود زغلول، مدير عام "العربية للتصنيع"، وسفراء بالروسيا،  العاملة في مجال التشييد والبناء بمصر.

 لعربية للتصنيع"، ومسؤولي الشركتين اليونانية والبالروسية.واليونان، ورؤساء مجالس ادارات عدد من مصنع "ا

 

 

 )اليوم السابع( أفراد يراقبون تحركات القوات 1المتحدث العسكرى: الجيش الثالث يضبط 

تمكنت قوات إنفاذ القانون  االرهابأكد العقيد تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى، أنه استمراراً لجهود القوات المسلحة فى مكافحة 

بالجيش الثالث الميدانى من تنفيذ عدد من الكمائن غير المدبرة بوسط سيناء، أسفرت عن ضبط فرد مشتبه به فى دعم العناصر 

( أفراد 1التكفيرية وعربة ربع نقل مخبأ بها كمية كبيرة من المواد المستخدمة فى تصنيع العبوات الناسفة، فضاًل عن ضبط )

 أثناء قيامهم بمراقبة تحركات القوات. آخرين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elwatannews.com/news/details/2703057
https://www.elwatannews.com/news/details/2703057
http://www.youm7.com/story/2017/11/12/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%8A%D8%B6%D8%A8%D8%B7-5-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA/3506625
http://www.youm7.com/story/2017/11/12/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%8A%D8%B6%D8%A8%D8%B7-5-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA/3506625
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 المحور السابع

 تطورات المشهد السيناوي

 7132نوفمبر   33 في

 

قرية ، أبو طويلة"طريق  جنوب الشيخ زويدمنها ب 1، عبوات ناسفة 2على  تعثر، الجيش بشمال سيناءقوات  -

 (الوطن) عن بعد متفجيرهوتم ، الدائري جنوب العريشعلى الطريق "، وعبوتين منطقة الخروبة، اللفيتات

تنظيم والية سيناء، يعلن مقتل أحد عناصر الشرطة المصرية عبر قنصه بحاجز جنوب القسم الثالث بالعريش، وفق  -

 البيان.

 بطلق ناري عشوائي بالكتف بمدينة رفح. إصابة المواطن/ أحمد فؤاد حسن برهوم، -

 

 7132نوفمبر   37في 

 

واصلت لجنة المعاينة بمدينة رفح، عملية المقايسات التى تقوم ، حيث إخالء المرحلة الرابعة برفح وتعويض األهالي -

 تعويضيتم االنتهاء من أنه سيصرح بالمهندس خالد كمال رئيس مجلس مدينة رفح، ، وبها بحي الصفا وابنى بيتك

 (الوطن) ستخراج شيكات التعويضات، حيث يجري تسهيل اأهالي المنطقة الرابعة مع نهاية الشهر الحالي

 مدينةيق البحر ومنطقة الشاليهات غرب المساعيد وكمائن طربحي عدة حمالت ومالحقات  تشنقوات الشرطة،  -

  (الوطنمواطن بتهمة اإلشتباه ) 71العريش، وتحتجز تعسفيًا 

العريش وغربها،  ، بمناطقنهارساعات اللعمل بمدن وقرى شمال سيناء، طوال عن اشبكات المحمول واإلنترنت انقطاع  -

 (الوطن) ومدينتي الشيخ زويد ورفح، وبعض األجزاء من وسط سيناء

بمنطقة التومة  22عن فصل خطوط الكهرباء اليوم عن الدائرة الثانية من خط جهد  تعلن شركة كهرباء شمال سيناء، -

 (الوطن) يد الستكمال أعمال اإلصالحات بالخطبجنوب الشيخ زو

 مقتل مجند بالجيش المصري "محمد هاني"، إثر تعرضه لرصاص قناص بكمين جنوب مدينة الشيخ زويد. -

 ى الطريق الدائري جنوب مدينة العريش.اشتباكات بين مسلحين يعتقد تبعيتهم لوالية سيناء، وقوات الجيش عل -

 قصف مدفعي عنيف، يستهدف قرى غرب رفح. -

 2جماعة جند اإلسالم، تصدر عبر قناتها على التليجرام "تم غلق القناة بعدها"، بيان تتبرأ فيه من مقتل ما يقارب الـ  -

تتهم ما اسمتهم بعمالء الجيش سائقين بوسط سيناء، إثر اعتراضهم على حرق شاحناتهم، ووتتقدم بتعزية لذويهم، و

 المصري وخوارج البغدادي باستهداف المدنيين.

 

https://www.elwatannews.com/news/details/2699388
https://www.elwatannews.com/news/details/2699388
https://www.elwatannews.com/news/details/2704500
https://www.elwatannews.com/news/details/2704500
https://www.elwatannews.com/news/details/2704497
https://www.elwatannews.com/news/details/2704497
https://www.elwatannews.com/news/details/2704494
https://www.elwatannews.com/news/details/2704494
https://www.elwatannews.com/news/details/2702316
https://www.elwatannews.com/news/details/2702316

