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 تعريف

مرصد اإلعالم المصري، نشرة يومية تتناول خالصات موجزة ألهم القضايا التي تناولتها 

وسائل االعالم المصرية )القومية، الحزبية، والخاصة( وكذلك المواقع االلكترونية 

 االجتماعي الرئيسة.وصفحات التواصل 

ويهدف المرصد لدعم صانعي القرار والباحثين والمهتمين بالشأن المصري، فيما 

يتعلق بالسياسة الداخلية والخارجية، واألوضاع العسكرية واألمنية واالقتصادية 

 واالجتماعية.
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 الملف المصري: النشرة اليومية

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 السياسة الخارجية

 ـــــــــــــــــــــ

 الممثلة العليا للسياسة الخارجية لالتحاد األوروبىب يلتقيالسيسى 

رجية انائبة رئيس المفوضية األوروبية والممثلة العليا للسياسة الخ "فيديريكا موجيريني"السيسى  ستقبلأ

وسفير االتحاد األوروبى بالقاهرة جيمس  ك بحضور سامح شكرى وزير الخارجيةوذل واألمنية لالتحاد األوروبي

عن تطلع  أثناء اللقاء أعرب سيسيوصرح السفير عالء يوسف المتحدث الرسمى باسم الرئاسة بأن الموران. 

 المطروحة فى ضوء العديد من القضايا المهمةمصر لتولى مهامها فى مجلس األمن مطلع العام المقبل السيما 

ولية فى الوقت الراهن.وأضاف المتحدث أن اللقاء استعرض التطورات على على الساحتين اإلقليمية والد

 المصرية وأهم التطورات على الساحة الليبية والسورية. الساحة الداخلية

 3/00/5102 األهرام

 المتحدث باسم الخارجية يستنكر تحذير سفارة أمريكا لموظفيها من السفر لسيناء

مى باسم وزارة الخارجية قيام السفارة األمريكية بالقاهرة بتوزيع استنكر المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرس

نشرة داخلية تمنع الموظفين من السفر إلى سيناء وتربط ذلك بتحطم الطائرة وسط إجراء التحقيقات. وطرح 

 أبو زيد من خالل صفحته الشخصية عبر موقع تويتر االجتماعى تسائال على وزارة الخارجية األمريكية وسفارتها

  ."بالقاهرة : هل توزيع السفارة األمريكية مذكرة داخلية لوسائل اإلعالم إجراء معتاد؟

 3/00/5102 اليوم السابع

 

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/131713/136/451722/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC.aspx
https://www.youm7.com/story/2015/11/3/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-/2422843
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 لتنمية التجارة مع مصر تزامنًا مع زيارة السيسى بريطانيا تدرس تعيين مبعوث

عن تعيين مبعوث  السيسىعن أن الجانب البريطانى يفكر فى اإلعالن عقب زيارة  بريطانية كشفت مصادر

لى مليار دوالر اضافة إ 52مؤكدة أن حجم االستثمارات البريطانية يبلغ  س الوزراء لتنمية التجارة مع مصرلرئي

مشيرة إلى أن جزء مما اعلنته بريطانيا فى مؤتمر شرم الشيخ، تم ضخه . وأفادت  قيد االستثمارمليار دوالر  05

كما سيتم توقيع مذكرتى تفاهم فى التعاون  نية لدعم مصر فى التعاون األمنى"المصادر أن هناك رغبة بريطا

فارة المصرية بلندن، لقاء مع إنه عقب الزيارة ستنظم الس البريطانية وقالت المصادربين الجامعات المصرية و

الل الزيارة ستنظم المعهد الدولى للدراسات االستراتيجية فى بريطانيا، وهو معهد له سمعة دولية كبيرة، وخ

 .لقاء يحضره عدد من المفكرين البريطانيين من بينهم اثنين رؤساء وزراء سابقين لبريطانيا سيسيالسفارة لل

  3/00/5102 اليوم السابع

 

 يونيو.. ومرسى أطلق سراح القتلة 31جيهان السادات بالبرلمان البريطاني: الجيش انحاز لإلرداة الشعبية في 

السادات، أن الجيش المصري انحاز لإلرادة الشعبية في ثورة  أكدت جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل أنور

وقالت جيهان السادات في كلمتها أمام ندوة في البرلمان البريطاني "الثالثاء": إن   يونيو، ألنه جيش وطني 31

 من المناطق لمصر لترويع اآلمنين اإلخوان المسلمين غذوا العنف والتطرف وتورطوا في التفجيرات بالعديد

 ال الجيش إلحداث فراغ أمني وفوضىواستهدفوا رج ميليشياتهمضعفوا عمدا الشرطة المصرية على حساب وأ

أطلق سراح عدد كبير من المجرمين  وأشارت إلى أن الرئيس محمد مرسي  واصفة حكم اإلخوان "بالحقبة السوداء"

 حياة السياسية.والقتلة، منتقدة الدعوات الغربية الرامية إلى إعادة دمج اإلخوان في ال

 3/00/5102 بوابة االهرام

 

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2015/11/3/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B9-%D8%B2/2422789
http://gate.ahram.org.eg/News/790788.aspx
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 موجريني بجامعة القاهرة: الصراع بين اإلسالم والغرب.. وتستهل حديثها "السالم عليكم يا شباب مصر"

يوجد صراع حضارات وإنما تعاون من أجل  قالت المفوضة األوروبية للشئون السياسية فريدريكا موجريني أنه ال

مصلحة البشرية كلها، واستهلت محاضرة في جامعة القاهرة مع حشد من طلبتها وأساتذتها بقولها "السالم 

عليكم ..أهًلا وسهًلا يا شباب مصر" هذا كل ما أعرفه باللغة العربية ..واستعرضت موجريني تاريخ العالقات 

طقة العربية  فيما شددت علي اهتمام االتحاد بحل النزاعات التي تشهدها المنطقة بين االتحاد األوروبي والمن

والعديد من دولها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ، الي جانب ضرورة التوصل الي تسوية سياسية تحقق 

 األمن واالستقرار في كل من سورية وليبيا واليمن وتحفظ كيانات ووحدة هذه الدول.

 3/00/5102 بوابة األهرام

 سفير االتحاد األوروبى بالقاهرة: كى تتحدث إلى مصر عليك مخاطبة شبابها

 قال جيمس موران، سفير وفد االتحاد األوروبى بالقاهرة، إن زيارة فدريكا موجرينى، الممثل األعلى للسياسية الخارجية واألمنية،

سى السيبإذ التقت  "لموجريني" ونائب الرئيس باالتحاد األوروبى، لمصر تعطى رسالة إيجابية للغاية. وأضاف موران كان يوما هاما

وأتت إلى جامعة القاهرة لتجرى حوار مع شباب مصر. وأوضح موران أن موجرينى قالت شيئا ال ينبغى أن ننساه جميعا وهو أن 

 ما، فإذا لم تتحدث مع شباب مصر فأنت ال تتحدث مع مصر.عا 52معدل العمر فى مصر هو 

 3/00/5102 اليوم السابع

 الخارجية المصرية: مواقفنا ليست متطابقة مع السعودية

متطابقة مئة بالمئة مع  الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، أن مواقف مصر ليستأكد المتحدث 

وقال أبو زيد: "العالقات المصرية السعودية عالقات ثابتة وراسخة، وخطوط االتصال مفتوحة دائما بين البلدين، وال  السعودية

 في كل القضايا اإلقليمية". %011المختلفة، ولكن هذا ال يعني أن هناك تطابقا توجد أي مشكالت في تناول القضايا اإلقليمية 

 3/00/5102 50ربيع

 

http://gate.ahram.org.eg/News/790645.aspx
https://www.youm7.com/story/2015/11/3/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9--%D9%83%D9%89-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%83-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A9/2422759
http://arabi21.com/story/870237/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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 إنترفاكس: الصندوق األسود للطائرة الروسية المنكوبة يتضمن أصواتا غير مألوفة بمقصورة القيادة

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية لألنباء عن مصادر لم تكشف النقاب عن هويتها قولها: إن التسجيالت الصوتية 

للطائرة الروسية المنكوبة، أشارت إلى وجود أصوات غير مألوفة في مقصورة القيادة في الوقت الذي تحطمت 

لك بعدما ذكرت شبكتا "إن بي سي" و فيه الطائرة في شبه جزيرة سيناء المصرية يوم السبت الماضي. جاء ذ

"سي بي إس" األمريكيتان، أن الصور التي التقطتها األقمار االصطناعية األمريكية باألشعة تحت الحمراء، تظهر 

مبكر من يوم  ومضة حرارية فوق سيناء في الوقت التي كانت تحلق فيه الطائرة فوق شبه الجزيرة في وقت 

 السبت الماضي.

 3/00/5102 بوابة األهرام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/790767.aspx
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 السياسة الداخلية 

 

 -الرئاسة المصرية :

 

 السيسى يبحث أوجه التعاون مع رئيس هيئة موانئ سنغافورة

بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة  رئيس هيئة موانئ سنغافورة"تان شونج مينج  " ألتقى السيسى

قناة السويس والدكتور سعد الجيوشى وزير النقل. وقال السفير عالء يوسف المتحدث الرسمى بِاسم رئاسة 

الجمهورية أن زيارة رئيس هيئة موانئ سنغافورة تأتى فى إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس إلى سنغافورة 

 .نغافورةفى سبتمبر الماضى وتفقده لميناء س

 3/00/5102 اليوم السابع

 

 مليار دوالر 5.5اتفاقيات للبحث عن البترول باستثمارات 2قرارات جمهورية لـ

اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز باستثمارات  2جمهورية بقوانين لـقرارات  السيسيأصدر 

وزير  وصرح طارق المال بئًرا 04مليون دوالر لحفر  242د ومنح توقيع التستر مليار دوالر 5.5ها األدنى حوالى حد

بأن االتفاقيات الجديدة تتضمن البحث عن البترول والغاز بمناطق البحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء  البترول

 الغربية وخليج السويس مع شركات من جنسيات إيطالية وأمريكية وتونسية.

 3/00/5102 الشروق

 -الحكومة المصرية :

 

 وزراء 4رئيس الوزراء يلتقي ممثلي اتحادات وجمعيات المستثمرين بحضور 

عقد شريف إسماعيل رئيس الوزراء اجتماعه الثاني مع ممثلي اتحادات وجمعيات المستثمرين وذلك بحضور 

والتجارة والصناعة ورئيس االتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين  وزراء اإلسكان واالستثمار والتنمية المحلية

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى باسم رئاسة الوزراء بأنه في بداية االجتماع أكد رئيس الوزراء 

أن الهدف من االجتماعات المتواصلة بين الحكومة والمستثمرين هو العمل على حماية االستثمارات الوطنية 

 عطاء قوة دفع للمستثمر الوطنى .وإ

 3/00/5102 البوابة نيوز

 

 

http://www.youm7.com/story/2015/11/3/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A3%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9/2422654#.VjnJb7erTIU
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03112015&id=0dfea7cf-7e7c-4446-b5eb-25bc8d85cd24
http://www.albawabhnews.com/1585842
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 وزيرة الهجرة: جولة خليجية لتوعية المصريين بأهمية المشاركة في االنتخابات

المصريين في الخارج صرحت وزير الهجرة والمصريين بالخارج  نبيلة مكرم بأنه سيتم تنظيم جولة لتعريف 

باالنتخابات البرلمانية في المرحلة الثانية بدول الخليج تشمل اإلمارات والبحرين والسعودية وتوعيتهم 

 بأهمية المشاركة في العملية االنتخابية .

 3/00/5102 الدستور

 رة معلومات التغيرات المناخيةوزير الزراعة يقيل الوزير األسبق من إدا

تعيين الدكتور محمود مدنى األستاذ بمعهد بحوث  قرر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصالح األراضى

البساتين ومدير المعمل المركزى األسبق للمناخ الزراعى رئيًسا لمركز معلومات التغيرات المناخية بداًل من 

 .الزراعة األسبق الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير

 3/00/5102 اليوم السابع

 الحكومة تعلن انشاء شركة لبدء تنفيذ مشروع مدينة دمياط لألثاث

ة قرارات لدخول مشروع مدينة االثاث بمحافظة دمياط حيز التنفيذ مجموع الوزراءرئيس  اتخذ شريف إسماعيل

 زراءالوالمتحدث الرسمى باسم رئاسة  وصرح السفير حسام القاويش والبدء فوًرا على ارض الواقع في تنفيذها

مار ستثوهيئة اال ضم ثالثة كيانات هي محافظة دمياط وبنك االستثماربأن هذه القرارات شملت إنشاء شركة ت

 . بل نهاية نوفمبر الجارىق

 3/00/5102 البوابة نيوز

 -الوفود األجنبية :

 فريق خبراء أيرلندي يصل للمشاركة في تحقيقات الطائرة الروسية المنكوبة

التحقيقات الخاصة بأسباب تحطم  وصل مطار القاهرة الدولي فريق من الخبراء االيرلنديين لالنضمام إلي فرق

خبراء  ٣الطائرة الروسية المنكوبة وصرحت مصادر رفيعة بالمطار تم إنهاء إجراءات وصول الوفد المكون من 

 على طائرة خاصة وصلت من إيطاليا  وكان في استقبالهم عدد من المسئولين في وزارة الطيران.

 3/00/5102 بوابة األخبار

 الممثلة العليا للسياسة الخارجية لالتحاد األوروبي تغادر القاهرة

للسياسة الخارجية لالتحاد األوروبي "فيديريكا موجيريني" والوفد المرافق بعد  غادرت القاهرة الممثلة العليا

زيارة لمصر استغرقت يومين التقت خاللها السيسي وسامح شكري وزير الخارجية والدكتورة سحر نصر وزيرة 

ن عدد مالتعاون الدولي لبحث مجمل القضايا المتعلقة بالمنطقة خاصة ليبيا وسوريا باإلضافة إلى توقيع 

 اتفاقيات التعاون مع الجانب المصري.

 3/00/5102 بوابة األهرام

http://www.dostor.org/922115
http://www.youm7.com/story/2015/11/3/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84/2422730#.VjnJQberTIU
https://www.albawabhnews.com/1585635
http://akhbarelyom.com/article/563877d90ca8060564fe73b7/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A9-1446541265
http://gate.ahram.org.eg/News/790758.aspx
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 -البرلمان المصرى :

 نائبا يستخرجون كارنيهات عضوية البرلمان 041

نائبا ممن فازوا  041العضوية لـ أنهت لجنة استقبال األعضاء الجدد بمجلس النواب إجراءات استخراج كارنيهات 

 في المرحلة األولى من االنتخابات البرلمانية. 

 3/00/5102 بوابة األهرام

 بكري: المسؤول عن تعديل الدستور هم نواب الشعب

تعديل الدستور هي الظروف والمصلحة الوطنية قال مصطفي بكري عضو مجلس الشعب الفائز إن الذي يحدد 

فإذا استدعت ذلك فسوف نعدل الدستور والذي يكون مسؤوال عن تعديل الدستور في األساس هم نواب 

الشعب الذين اختارهم في انتخابات نزيهة لتمثيله وأضاف إن القوى التي تهاجم تعديل الدستور ال تستطيع 

لوصاية وال بضغط هؤالء المجموعات التي تدس السم في العسل وتشعل فرض إرادتها علينا ونحن ال نقبل ا

 .المعارك السياسية من ال شيء

 3/00/5102 الوطن

 حساسين أثناء استخراج "كارنيه" عضوية "النواب": "أطالب بتغيير الحكومة"

وأضاف أنه ال  سعيد حساسين إنه ليس مع الحكومة الحالية ويطالب بتغييرها قال عضو مجلس النواب

 .يمانع من انضمام قائمة "في حب مصر" تحت القبة حيث إنها تحمل توجهات لصالح مصر

 3/00/5102 الوطن

 بالبرلمان« حب مصر»أحزاب ترفض االنضمام إلى تكتل  3

إلى دعم أكبر عدد من المرشحين المستقلين على المقاعد الفردية فى المرحلة « فى حب مصر»اتجهت قائمة 

الثانية بعد فشلها فى إقناع األحزاب الموجودة داخلها بتشكيل كتلة انتخابية واحدة داخل البرلمان حيث 

دخول فى تكتل برلمانى تقوده القائمة وقرر الحزبان رفضت أحزاب المحافظين والمصريين األحرار والوفد ال

 األخيران أن يكون لكل منهما كتلة برلمانية مستقلة داخل مجلس النواب.

 3/00/5102 الوطن

 في الدستور« مواد الصحة»أحمد مرتضى منصور: أؤيد تعديل 

عن حزب المصريين األحرار  أحمد مرتضى منصور  إنه يميل إلى تعديل الدستور لكن ليس لديه  قال النائب

توجها مسبقا في هذا الشأن الفتا إلى أنه يؤيد تعديل المواد المتعلقة بالصحة في الدستور والتي يجب أن 

الصادرة في عهد السيسى تواكب المرحلة الراهنة وأضاف أن أولى مهامه في البرلمان هي النظر في القوانين 

 خالل الفترة الماضية.

 3/00/5102 المصرى اليوم

http://gate.ahram.org.eg/News/790748.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/830960
http://www.elwatannews.com/news/details/830971
http://www.elwatannews.com/news/details/830837
http://www.almasryalyoum.com/news/details/837668
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 من التشريعات الصادرة تنظيمية % 01جاد: 

المصريين  لبرلمانية لحزبوإن الهيئة ا ليس له مرشح لرئاسة مجلس النواب إن الحزب قال النائب عماد جاد

وأضاف أن نجيب  ستدعم المستشار عدلي منصور لرئاسة المجلس فى حال تعيينه من قبل السيسي األحرار

ت من التشريعات التى صدر % 01ساويرس ليس فى نيته تشكيل الحكومة وال يسعى ألي منصب وأشار إلى أن 

لتظاهر واإلرهاب من القوانين منها ا وأن المثير للجدل ينحصر فى عدد محدد فى غيبة البرلمان تنظيمية أكثر

وأكد  أنه ضد فكرة تعديل الدستور اآلن ألنه يجب  وهذه فقط التى سيتم مناقشتها وتعديلها والخدمة المدنية

  .تطبيقه أوال ووصف الفكرة بأنها غير عملية

 3/00/2510 بوابة األهرام

 -األنتخابات البرلمانية :

 

 كمل جميلك": لدينا مستندات تؤكد دعم قطر لمرشحين فى المرحلة الثانية"

إنها حصلت على وثائق ومستندات وصور تؤكد  نصر اهللقالت حملة "كمل جميلك" برئاسة المستشار رفاعى 

وذلك من خالل  5102مجلس النواب ية من انتخابات دعم دولة قطر لعدد من مرشحى البرلمان فى المرحلة الثان

أحد مستشارى األمير تميم بن حمد وهو مصرى الجنسية ويعمل منسق عام لمرشحى المرحلة الثانية النتخابات 

  .البرلمان المصرى

 3/00/5102 اليوم السابع

 -األحزاب :

 

 تهاني الجبالي: "استدعينا قائد الجيش إلنقاذ مصر واإلعالم محتاج وقفة"

أكدت المستشارة تهاني الجبالي مرشحة قائمة التحالف الجمهوري أن الشعب المصري يحتاج إلى من ينصره 

المتوحش الذي يعتقد أصحابه أنه يشتري الناس وثانيا المتاجرون مخاطر أولها المال  3مضيفة: "الشعب يواجه 

بالدين وقد لفظهم الشعب ألن مصر هي من علمت الدنيا الدين وثالثا المتاجرون باألوطان وأضافت أن الشعب 

من استدعى قائد الجيش إلنقاذ مصر في الوقت الذي لم يتواجد فيه هؤالء الثالثة و أن القوى السياسية وقعت 

ن الشعب المصري لذلك كونت قوى اجتماعية جاء ذلك خالل المؤتمر التنظيمي الذي عقدته قائمة التحالف م

الجمهوري للقوى االجتماعية بمحافظة الغربية واإلعالن عن تدشين الحملة االنتخابية للقائمة في المرحلة 

 الثانية من انتخابات مجلس النواب .

 3/00/5102 الوطن

 

http://gate.ahram.org.eg/News/790649.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/11/3/%D9%83%D9%85%D9%84-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%83--%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB/2422799#.VjnJNberTIU
http://www.elwatannews.com/news/details/830927
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 "مصر القوية" ُيطالب النائب العام و"الداخلية" بالكشف عن أماكن احتجاز ضحايا االختفاء القسري

باإلفصاح عن  دث اإلعالمي باسم حزب مصر القوية النائب العام وأجهزة وزارة الداخليةالمتح طالب أحمد إمام

التي تشمل  أن تعدد تلك الحاالتوأضاف  ومحاسبة المسئولين عنه االختفاء القسريكن احتجاز ضحايا أما

هما منذ ما يزيد على خمسين يوًما ال يتسق مع اللذين تم اختطاف أنس وعزام عالم عضوي حزب مصر القوية

 ألعراف.وا حين أنها تقوم بانتهاك المواثيق والقوانين في دولة من المفترض أن تحترم الدستور والقانون

 3/00/5102 بوابة األهرام

 

 نجيب ساويرس: تصدر "المصريين األحرار" بالمرحلة األولى أثار حفيظة الكثيرين

أثار ة األولى قد ونجاحه فى المرحل المصريين األحرارإنه من الواضح أن تصدر  اويرس األحرارقال نجيب س

 ممثلى التيارات الدينية المتطرفةأى معارك جانبية سواء مع  ىإل واستدرجيلن  أنهم مشددا حفيظة الكثيرين

وكل ما قيل على لسان من يتحدث باسم هذه الكيانات ال يستحق  مثلى الكيانات السياسية المنافسةأو مع م

 .الرد أو التعليق 

 3/00/5102 اليوم السابع

 

 -منظمات المجتمع المدنى :

 

 متر إلنشاء نادي القضاة بمحافظة المنيا 01421تخصيص 

العمرانية الجديدة على تخصيص مساحة أرض قدرها وافق الدكتور مصطفى مدبولي وزير اإلسكان والمجتمعات 

 مترًا إلنشاء نادي للقضاة بامتداد مدينة المنيا الجديدة شرق النيل. 01421

 3/00/5102 بوابة األخبار

 

 أشخاص 014جة أشرف شحاتة إلى "الحرية للجدعان": ارتفاع عدد المضربين المتضامنين مع زو

قالت حملة الحرية للجدعانإن عدد المضربين الذين أعلنوا إضرابهم عن الطعام ليوم واحد تضامنا مع مها 

 وم هو الحاديإلى أن الي ح عبر صفحتها الرسمية على فيسبوكفي تصري وأشارت الحملة أشخاص 014مكاوي بلغ 

 03عن الطعام للمطالبة باإلفصاح عن مكان زوجها أشرف شحاتة المختفي قسريًًّا من  عشر من إضراب مكاوي

 .5104يناير 

 3/00/5102 بوابة األهرام

 

http://gate.ahram.org.eg/News/790696.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/11/3/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3--%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B8/2422531#.VjnJkrerTIU
http://akhbarelyom.com/article/563882360ca806316dfe73b7/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-10450-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-1446543916
http://gate.ahram.org.eg/News/790705.aspx
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 -التصريحات :

 «مبالغة»صالح عيسى: الحديث عن هجوم السيسي على اإلعالم 

األمين العام للمجلس األعلى للصحافة إن السيسي لم يسبق أن حرض ضد اإلعالم فالكالم قال صالح عيسى  

الذي قاله هذه المرة يكرره كثيرًا وكان من الموضوعات المنصوص عليها في خارطة الطريق أن يكون هناك 

وأضاف إن ميثاق شرف إعالمي والسيسي في كل اجتماعاته مع اإلعالميين والصحفيين يؤكد دعمه لإلعالم 

ما قاله هو عتاب لإلعالم بسبب عدم تقديره لألمور بشكل صحيح ألنه يسبب حرجا للدولة أحيانًا أو يتسبب 

 في توتر عالقتها ببعض الدول أو يقلل من بعض المشروعات التي يراها الرئيس مهمة.

 3/00/5102 ومالمصرى الي

 

 عمرو أديب مدافعا عن "إسراء الطويل": ضميري مش مستحمل

دافع اإلعالمي عمرو أديب عن الشابة إسراء الطويل والمتهمة باالنضمام لجماعة اإلخوان وتكدير السلم العام، 

ى وأضاف متسائال: "بنت زي دي قعيدة ممكن تبقى خطر عل"قائال: "الرحمة فوق العدل ضميري مش مستحمل

وتابع: "إسراء كل تهمتها االنضمام لجماعة االخوان المسلمين؟ فتاة متحمسة وعندها وجهة نظر "األمن ازاي؟

وواصل: "البنت دي يتم استغاللها، إسراء بقت رمز النهاردة وأي شاب إخوان أو مش إخوان "في الحياة ايه تهمتها؟

 ."يدافع عنها

 3/00/5102 مصر العربية

 

 عاصم عبد الماجد لإلخوان: ستتحولون لتمثال فى متحف الشمع حال ثبات تفكيركم

محذرا إياهم من أنه فى حال ثباتهم على هذا المنهج  انتقادات لمنهج اإلخوان وجه عاصم عبد الماجد

 سيتحولون لتمثال فى متحف الشمع. 

 3/00/5102  اليوم السابع

 

 اختطافه قبل جمعة الغضب وائل غنيم يروي تفاصيل

لقبض عليه مشيرا إلى أن ا 5100يناير  51تم القبض عليه يوم عن تجربته ومعاناته عندما  وائل غنيمكشف 

واكد انه اثناء كتابته لهذا الكالم يوجد مئات  من خطورة تصاعد االختفاء القسرى محذرا وقتها تم خارج القانون

من المختطفين من مختلف التيارات السياسية وبعضهم ليس له أى اهتمامات سياسية منذ أسابيع أو شهور 

 جاء ذلك فى تدوينة له على موقع الفيس بوك . 

 3/00/5102 مصر العربية - بوابة األهرام

http://www.almasryalyoum.com/news/details/837501
http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88/781041-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%B6%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84
http://www.youm7.com/story/2015/11/3/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86--%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AB/2422539#.VjnJj7erTIU
http://gate.ahram.org.eg/News/790456.aspx
http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88/781225-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B6%D8%A8
http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88/781225-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B6%D8%A8
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 سيف اليزل: المال السياسى ساهم بنسبة كبيرة فى فوز األحزاب بالجولة األولى

مقرر قائمة "فى حب مصر" إنه يعتقد أن المال السياسى ساهم بنسبة كبيرة فى  قال اللواء سامح سيف اليزل

نتمين وأضاف أنه كان يخشى من إدخال أعضاء م األولى من االنتخابات البرلمانيةفى المرحلة فوز األحزاب 

وأشار إلى أن بعض األسماء التى كان عليها  ا للوم الشديد الذى كان سيواجههنظًر لجماعة اإلخوان فى القائمة

بصفته كان تابًعا لهم من قبل، كان يسأل عنها األجهزة األمنية  قائمةالعالمات استفهام عند اختيار أعضاء 

يد جدنافًيا تماًما مسئولية اختيار األعضاء من ِقَبل األجهزة األمنية. وأوضح أنهم سيطالبون فى البرلمان ال

 . ولكن ليس المواد الخاصة بصالحيات الرئيس بتعديل بعض المواد بالدستور الخاصة بالتشريعات والحريات

 3/00/5102 اليوم السابع

 

 «فيه كام واحد مسجون لو طلعتهم يبقى كتر خيرك»عمرو سالمة للسيسي : 

 . وجائتالميين قضايا المجتمع وجه المخرج عمرو سالمة رسالة إلى السيسي عقب إعالنه غضبه من تناول اإلع

مقدرين مشاغلك وعدم حبك لالنتقاد وأنك في مكان أتيت له تنازال وخدمة لنا وأننا على النحو التالى " الرسالة 

اعذرنا يمكن مش بنقول آمين كفاية وفيه شوارع ، مثقلين عليك ونشكرك إنك بتحنو علينا وبتمدلنا إيديك 

عن اإلعالميين فيه منهم مش بيعظمك يوماتي والشباب من طيشهم مش ملزوق فيها لسه صورك وغصب 

مش مقدرين احتضانك ليهم والسيلفيز اللي خدتها معاهم . بس لو فيها سخافة وقلة ذوق فيه كام واحد 

مسجونين كده لو طلعتهم يبقى كثر خيرك شباب اتهوروا وحبوا بلدهم بطريقة يمكن سعادتك مش بتفضلها 

ولو فيه انحطاط وتملق ورياء ممكن نوصله  .ي إنك تزود على خدماتك لينا خدمة كمانبس إحنا طمعانين ف

 أكثر من كده وممكن يخلي الشباب دول يطلعوا ويناموا في بيوتهم مع أهاليهم إحنا مستعدين إنت بس شاور.

 3/00/1025 المصرى اليوم

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2015/11/3/%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%84--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84/2422810#.VjnJG7erTIU
http://www.almasryalyoum.com/news/details/837474
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 النشره المجتمعية 

 -اوال: الحراك المجتمعي : 

 هيئات ومنظمات تعلن تضامنها مع إضراب عمال المحلة

 05أعلن عدد من المنظمات والمؤسسات عن تضامنها الكامل مع إضراب عمال شركة غزل المحلة المتواصل منذ 

وزيادة بدل التغذية وعودة المفصولين وندد يوما ودعمها لمطالبهم المشروعة في صرف العالوة االجتماعية 

الموقعون على بيان التضامن بممارسات الحكومة تجاه العمال التي تعمل بمبدأ فرق تسد حيث قررت الوزارة 

صرف العالوة االجتماعية لكافة عمال شركات الغزل واستثنت منها عمال شركتي المحلة وكفر الدوار، بدعوى 

 .إضرابهم عن العمل

 3/00/5102 الوطن

 

 عمال "فيستا" يواصلون االعتصام للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتأخرة

استمر عمال شركة "فستيا" للمنسوجات في اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي وذلك لحين االستجابة لصرف 

سنوات كذلك للمطالبة بضخ أعمال جديدة  2المتأخرة والتي تتمثل في األرباح السنوية لمستحقاتهم المالية 

 للشركة.

 مصر العربية 5102/00/3

 
 

 دروقفة لصيادلة اإلسكندرية أمام مفوضية الدولة للمطالبة بتطبيق الكا

نظم صيادلة اإلسكندرية وقفة احتجاجية أمام هيئة مفوضية الدولة للمطالبة بتطبيق الكادر بعد صدور حكم 

بحجز الدعوة المقامة من نقيب صيادلة اإلسكندرية وصيادلة المستشفيات الجامعية والتأمين الصحى 

التأمين الصحى للحكم بعد خمسة والمؤسسات العالجية ضد رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى ورئيس هيئة 

 .عشر يوما

 3/00/5102 اليوم السابع

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/830203
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/781421-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D8%A9
http://www.youm7.com/story/2015/11/3/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8/2422519#.VjjWF7erTIU
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 الطالب يقطعون طريق طنطا

المشتركة التابعة إلدارة شرق طنطا التعليمية في شارع الجالء  السادات طالب مدرسة من واصل المئات

نجيب بمركز طنطا دون مراعاة لبعد المسافة  محمد احتجاجهم اعتراضا على قرار بنقل الطالب إلى مدرسة

بين منازل الطالب والمدرسة ونظم الطالب وأولياء أمورهم مظاهرة أمام المدرسة مرددين هتافات رافضة للقرار 

 يومين. خالل كما قطعوا الطريق المؤدى لوسط مدينة طنطا للمرة الثانية

 3/00/5102 البوابه نيوز

 ثانيا: قضايا المجتمع :- 

  :الصحه-0

 ضبط 2 أطنان لحوم فاسدة بأكتوبر

لشرطة التموين بالجيزة باالشتراك مع المباحث أحد المصانع لتجهيز األطعمة المجهزة داهمت اإلدارة العامة 

"سوسيس وبرجر وهوت دوج" دون ترخيص وتبين أن صاحبها يقوم بتجميع أمعاء الخراف والمذبوحات غير 

ن قوات مالصالحة لالستهالك األدمى وأحشاء الحيوانات النافقة لتصنيع بها األطعمة المجهزة حيث تمكنت ال

 أطنان لحوم فاسدة داخل المصنع. 2ضبط 

 بوابة األخبار 5102/00/3

 

 طن كبدة مستوردة غير صالحة لالستهالك اآلدمي في أسيوط 02ضبط 

طنا من  02تمكنت مباحث التموين بأسيوط، باالشتراك مع مديريتي التموين والطب البيطري، من ضبط 

 الكبدة المستوردة غير الصالحة لالستهالك اآلدمي.

 الوطن 5102/00/3

 

 ضبط 321 كيلو لحوم »غير صالحة لالستهالك اآلدمي« بالمنيا

كيلو من اللحوم  321نجحت مديرية الطب البيطرى بالمنيا  خالل حملة مكبرة بمركز ومدينة مغاغة في ضبط 

ذلك بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات المعنية.غير صالحة لالستهالك اآلدمى و  

 3/00/5102 المصرى اليوم  

 

 

http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2382&ifr=1&kwn=%u0645%u0646&exp=1585848
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2382&ifr=1&kwn=%u0645%u0646&exp=1585848
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1779&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0633%u0627%u062F%u0627%u062A&exp=1585848
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1779&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0633%u0627%u062F%u0627%u062A&exp=1585848
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2136&ifr=1&kwn=%u0645%u062D%u0645%u062F&exp=1585848
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2136&ifr=1&kwn=%u0645%u062D%u0645%u062F&exp=1585848
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2235&ifr=1&kwn=%u062E%u0644%u0627%u0644&exp=1585848
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2235&ifr=1&kwn=%u062E%u0644%u0627%u0644&exp=1585848
http://www.albawabhnews.com/1585848
http://akhbarelyom.com/article/56388bda0ca806da756e2efa/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-5-%D8%A3%D8%B7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%85-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-1446546385
http://www.elwatannews.com/news/details/830895
http://www.almasryalyoum.com/news/details/837647
http://www.almasryalyoum.com/news/details/837647
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 :اقتصاد-5

 

 البورصة تنهي التعامالت على هبوط بسبب مبيعات المصريين

 وم الثالثاء على هبوط طفيف مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين.أنهت البورصة تعامالت الي

 3/00/5102 بوابة االهرام

 

 %51تراجع الصناعات الهندسية من الكابالت واألسالك بنسبة 

قال المهندس عاطف عبد المنعم رئيس شعبة المعدات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد 

ألف عامل بشكل رسمي  11الصناعات إن قطاع الصناعات الهندسية يمثل قطاعا عريضا في مصر يعمل فيه 

بلغت حتى آخر سبتمبر حيث  %51وأوضح أن تراجع صادرات الصناعات الهندسية من الكابالت واألسالك بنحو 

 . 5104مليون دوالر عام  006مليون دوالر مقارنة ب مليار و 256من العام الحالي 

 3/00/5102 االهرام بوابة

 

 مليون يورو من االتحاد األوروبي لتوصيل الغاز للمناطق الفقيرة 68

طارق المال، وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي اتفاق وقع المهندس 

مليون يورو مقدمة من اإلتحاد األوروبي وتديرها الوكالة الفرنسية للتنمية مع فدريكا  20منحة قيمتها 

األوروبية للمساهمة  موجرينى الممثل األعلى للشئون الخارجية والسياسة األمنية ونائب رئيس المفوضية

  .فى تمويل جانب من مشروعات توصيل الغاز الطبيعي خاصة للمناطق األكثر فقراً 

 3/00/5102 االهرام بوابة

 

 مستوردو قطع غيار السيارات: الجمارك الجديدة تقتل السوق

شعبة قطع غيار السيارات بغرفة القاهرة التجارية إن قرارات زيادة الجمارك قال دسوقي سيد دسوقي رئيس 

على قطع غيار السيارات باعتبارها سلعا استفزازية ال يمكن أن يكون قرارا حكيما باإلضافة إلى أنه قرار غير 

 مدروس بالمرة ولم يؤخذ فيه رأي العاملين في السوق .

 3/00/5102 مصر العربية

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/114/790643/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/114/790643/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/790558.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/790602.aspx
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/781445-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82
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إعالم:-3  

 الوفد اإلعالمي المصاحب للسيسي يغادر إلى بريطانيا

غادر مطار القاهرة الدولي  صباح الثالثاء الوفد اإلعالمي الذي ضم عدًدا من رؤساء التحرير ومحرري الرئاسة 

متوجهين إلى بريطانيا لتغطية فعاليات زيارة السيسي المرتقبة إلى لندن غًدا وضم الوفد ياسر رزق  رئيس 

مجلس إدارة أخبار اليوم و عالء حيدر رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق األوسط  و محمد عبدالهادي عالم رئيس 

 تحرير جريدة األهرام  وآخرين .

 المصرى اليوم 5102/00/3

التعليم :-4   

" من أيام الدراسة شرط لدخول االمتحان %02التعليم": حضور الطالب   

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتابا دوريا تم التأكيد فيه على تفعيل المادة رقم "52" من 

قانون التعليم التي تنص على ضرورة حضور الطالب 02% من أيام الدراسة للسماح له بدخول االمتحان وما 

جاء بها من أحكام مع االلتزام بالقرار الوزاري رقم "00" لسنة 5103 بشأن نظام الدراسة واالمتحان لطالب 

 .الصف الثالث الثانوي العام وخاصة فيما يتعلق بالحضور والسلوك 

 بوابة االهرام 5102/00/3

  

عمال:-2  

 

 

 عمال داخل "بالوعة" صرف صحي بالصف 4مصرع 

 الجيزة بمحافظة الصحى الصرف بشركة عمال 4 لقى حيث أنسانية مأساة بالجيزة الصف مدينة شهدت

 تم الفور وعلى الصف مركز قرى بإحدى صحى صرف "بالوعة" داخل سقطوا بعملهم قيامهم أثناء مصرعهم

  .زينهم مشرحة إلى نقلهم وتم الضحايا جثث انتشال

                                                                     بوابة االخبار 5102/00/3

 

 

 
 
 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/837486
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/790515/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9--%D9%85%D9%86-%D8%A3.aspx
http://akhbarelyom.com/article/563891870ca806e37a6e2ef9/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-4-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81-1446547838
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الزراعة: -2  

ألف طن أسمدة ومبيدات زراعية غير صالحة 21مباحث المسطحات تضبط   

مصانع بطريق ترعة المريوطية بداخلهم  3ضبط فريق من ضباط مباحث شرطة المسطحات المائية والبيئة 

وضارة بالمواطنينألف طن أسمدة ومبيدات زراعية مجهولة المصدر  21حوالى  . 

 بوابة االهرام 5102/00/3

 1- األقباط :

 أسقف المقطم يحث األقباط على المشاركة في االنتخابات كواجب وطني ال يصح التقاعس عنه

لمجمع كهنة المنطقةبمزرعة القديس عقد األنبا أبانوب األسقف العام لكنائس المقطم االجتماع الشهري، 

وأكد خالل اجتماعه  ضرورة تشجيع األقباط على المشاركة في المرحلة الثانية  سمعان الخراز بوادي النطرون

  .من االنتخابات البرلمانية كواجب وطني اليصح التقاعس عنه

 بوابة األهرام 5102/00/3

 

 تواضروس يستأنف عظته األسبوعية غًدا بـ"مارجرجس هليوبوليس"

يستأنف تواضروس الثاني بابا االسكندرية عظته االسبوعية غًدا االربعاء بكنيسة مارجرجس هليوبولس 

وكان تواضروس قد أعلن انقطاع عظته في سبتمبر الماضي وذلك لظروف سفره في زيارات  بمصر الجديدة

إلي الدانمارك والواليات المتحدة االمريكية إلي جانب زيارة محبة إلي اثيوبيا للقاء البطريرك األثيوبي رعوية 

  .متياس األول

 بوابة األهرام 5102/00/3

أخرى:-0   

 

مجاري في النيلللنيابة بسبب إلقاء مياه « ري أسوان»إحالة مسؤولين بـ  

قرر مصطفى يسري، محافظ أسوان ، إحالة المسؤولين بالري وأحد السائقين للنيابة العامة بعد تحرير 

محاضر شرطية لهم على خلفية إلقاء إحدى سيارات الكسح التابعة لري أسوان مياه صرف صحي في مجرى نهر 

 النيل أمام مستعمرة الخزان شرق.

 المصرى اليوم 5102/00/3

http://gate.ahram.org.eg/News/790368.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/790722.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/790483.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/837578
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 إلغاء زيارة وزير التموين لمجمع استهالكي بالغردقة لوجود كابالت كهرباء عارية 

ط وسالغي خالد حنفي وزير التموين زيارته ألحد منافذ الشركة المصرية للسلع االستهالكية بميدان الدهار 

مدينة الغردقة والتي كانت مقررة صباح الثالثاء وذلك قبل دقائق من موعد الزيارة المقرر بعد أن أبلغ 

المتواجدون في استقبال الوزير بوجود عدد من الكابالت الكهربائية العارية أمام المجمع االستهالكي المقرر 

 .زيارته

 3/00/5102 بوابة االخبار

 جنيها للكيلو األسبوع المقبل 21حيد أسعار اللحوم بسعر وزير التموين: تو

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تيسيًرا على الموطنين سيتم خالل األسبوع 

المقبل توحيد أسعار اللحوم الطازجة والمبردة المطروحة في المجمعات االستهالكية وشركتي الجملة 

.األنواع جنيًها للكيلو من جميع 21المتنقلة بسعر والسيارات  . 

 الوطن 5102/00/3

 انتحار صاحب محل بأسيوط بتعاطي أقراص سامة لمروره بضائقة مالية

توفي إثر تناوله أقراص السوس تخلص صاحب محل بمركز القوصية من حياته وبسؤال أهل المتوفي أقروا أنه 

السامة التي أودت بحياته وذلك لمروره بضائقة مالية جعلته يقبل على االنتحار ولم يتهموا أحد وال توجد شبهة 

 جنائية .

 3/00/5102 الوطن

 لسوء األحوال الجويةإغالق بوغاز مينائى اإلسكندرية والدخيلة  

قررت سلطات ميناء اإلسكندرية غلق بوغاز مينائى اإلسكندرية والدخيلة نظرا لسوء األحوال الجوية وذلك 

حفاظا على سالمة السفن واألرصفة ومن المقرر استئناف حركة دخول وخروج السفن بعد تحسن األحوال 

  .الجوية

 3/00/5102 اليوم السابع

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/563875bb0ca806326213d389/%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-1446540722
http://www.elwatannews.com/news/details/831077
http://www.elwatannews.com/news/details/831092
http://www.elwatannews.com/news/details/831092
http://www.elwatannews.com/news/details/831092
http://www.youm7.com/story/2015/11/3/%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9/2422902#.VjnJDrerTIU
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 الشأن األمنى 

 ــــــــــــــــــــ

 -أخبار أمنية :

 للشئون الخارجية لبحث سبل التعاون بين الجانبينوزير الداخلية يستقبل مفوضة االتحاد األوروبى 

مفوضة االتحاد األوروبى للشئون  "فيديريكا موجيرينى"بمكتبه  استقبل اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية

 وقد استعرض الخارجية والسياسة األمنية  التى تقوم بزيارة رسمية للبالد على رأس وفد من مسئولى االتحاد

اللقاء أبرز التطورات األمنية على الصعيدين اإلقليمى والمحلى وجهود الوزارة فى محاصرة وزير خالل ال

 فضاًل عن نجاحها فى تقليص ظاهرة الهجرة غير الشرعية. اإلرهابية ومواجهة الفكر المتطرفالتنظيمات 

 3/00/2510 بوابة األهرام

 غارًما وغارمة من السجون 32اإلفراج بالعفو عن 

قامت إدارة العالقات اإلنسانية باإلدارة العامة لإلعالم والعالقات بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع مصلحة 

السجون إلتخاذ اإلجراءات الالزمة لفحص المحكوم عليهم في قضايا تتعلق بعدم قيامهم بسداد ما يستحق 

 .منهم 32للدائنين وبحث آلية سداد ديونهم واإلفراج عن عليهم 

 3/00/5102 بوابة األخبار

 وزارة الداخلية تدرس السماح للمحبوسين بإجراء مكالمات

قال اللواء حسن السوهاجي مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون  إن وزارة الداخلية بدأت في تطبيق تعديالت 

لسماح للمحبوسين بإجراء المكالمات الهاتفية موضًحا أن تنظيم قانون السجون الجديد مشيًرا إلى أنها تدرس ا

 جماعة اإلخوان المسلمين سيستفيد من هذه الميزة.

 3/00/5102 المصرى اليوم

 

 والعتبة حمالت أمنية إلزالة اإلشغاالت والمخالفات اإلدارية بمناطق الموسكي

شنت األجهزة األمنية بالقاهرة حمالت أمنية بمناطق العتبة والموسكي بوسط العاصمة من أجل رفع معوقات 

  .سير المواطنين بالشوارع

 3/00/5102 بوابة األهرام

http://gate.ahram.org.eg/News/790641.aspx
http://akhbarelyom.com/article/563872c50ca806565f13d389/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%B9%D9%86-35-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A7-%D9%88%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-1446539964
http://www.almasryalyoum.com/news/details/837602
http://gate.ahram.org.eg/News/790733.aspx
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 ة لتحريضهم على العنفطالبات من المدينة الجامعي 2جامعة األزهر تفصل 

  .أنه أصدر قرارا بفصل خمسة طالبات لتحريضهن على العنف عبد الحى عزب رئيس جامعة األزهر قال الدكتور

 3/00/5102 اليوم السابع

 األجهزة األمنية تلقى القبض على مدير بإحدى شركات مصر للطيران

يتواجد حاليا بمقر اإلدارة العامة للنقل البرى التابع لشركة مصر أكد مصدر مطلع بوزارة الطيران المدنى، أنه 

للطيران للخدمات الجوية، عدد من ضباط األجهزة البحثية والرقابية، للتحقيق فى عدد من ملفات الفساد 

  .المتورط فيها عدد من قيادات شركة الخدمات األرضية

 3/00/5102 اليوم السابع

 -محاكم ونيابات :

 عمرو الشوبكي يطعن على نتيجة انتخابات دائرة الدقي والعجوزة ويطالب بإعادتها

ى قضاء اإلدارطعنًا امام محكمة ال والعجوزة باالنتخابات البرلمانيةالدقى  دائرةلشوبكى المرشح عن أقام عمرو ا

 وإعادة إجراء االنتخابات. عالن نتيجة مجلس النواب بالدائرةيطالب فيه بوقف تنفيذ قرار إ بمجلس الدولة

 3/00/5102 األهرامبوابة 

 قبول طعن النيابة العامة على براءة جرانة والمغربى في "التربح وإهدار المال العام"

قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار سالمة عبد المجيد، اليوم الثالثاء، بقبول الطعن المقدم من النيابة 

المغربي وزير اإلسكان األسبق في قضية التربح العامة، على حكم براءة وزير السياحة األسبق زهير جرانة وأحمد 

 وإهدار المال العام وإعادة المحاكمة.

 3/00/5102 بوابة األهرام

 -اعتقاالت :

 

 شخص بتهمة االنتماء لألخوان واللجان النوعية  54القبض على  

 2شخص بتهمة االنتماء لجماعة األخوان وانهم من القيادات الوسطى لها  و  00على ألقت قوات األمن القبض 

 أشخاص بتهمة االنتماء إلى اللجان النوعية لألخوان.

 3/00/5102 بوابة األهرام 
 

http://www.youm7.com/story/2015/11/3/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%B5%D9%84-5-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1/2422688#.VjnJSberTIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/3/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/2422589#.VjnJgberTIU
http://gate.ahram.org.eg/News/790553.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/790531.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/790653.aspx
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 على العنف بالبحيرة تحريضبتهمة ال شخصينضبط 

ال ما في أعمتورطهوبجماعة اإلخوان  قياديين شخصين بتهمة انهم  القبض على ضباط المباحث بالبحيرة ألقى

وحرق مركز شرطة حوش عيسى  ق ديوان عام مبنى محافظة البحيرةأبرزها حر عنف شهدتها المحافظة

 والتحريض على العنف والتظاهر.

 3/00/5102 البوابة نيوز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.albawabhnews.com/1586011
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 الشأن العسكري

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 أيام 3رئيس أركان القوات الجوية الباكستانية يغادر القاهرة بعد زيارة استمرت 

رئيس أركان القوات الجوية الباكستانية الفريق أول طيار "سهيل غادر مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الثالثاء 

أيام. والتقى رئيس أركان حرب القوات الجوية  ٣أمان" متوجها إلى األردن، عقب زيارة للقاهرة استغرقت 

الباكستانية خالل زيارته للقاهرة، مع عدد من المسئولين حيث بحث معهم سبل دعم عالقات التعاون بين 

 .تان فى المجاالت العسكرية إضافة لبحث تطورات الوضع فى منطقة الشرق األوسطمصر وباكس

 3/00/5102 اليوم السابع

 ألردن ومصرإسرائيل تلمح لتعاون عسكري جوي مع ا

إن قائدي مقاتالت بسالح الجو اإلسرائيلي تدربوا مؤخرا مع نظراء  اإلسرائيلي موشي يعلونقال وزير الدفاع 

 عرب لهم في الواليات المتحدة، مشيرا إلى تدريب مشترك قال مسؤول أمريكي إن طائرات أردنية شاركت فيه.

الجوي ساعد في التعرف على موقع طائرة الركاب وجاءت تصريحات يعلون بعد أن كشفت إسرائيل أن سالحها 

الروسية التي تحطمت في سيناء المصرية السبت. وكانت تصريحات يعلون وما أعلنته إسرائيل بمثابة خروج 

 على السياسة المتبعة في التكتم على التعاون العسكري اإلسرائيلي العربي.

 3/00/5102 50عربي

 عبر رفح بشكل دائم مطلب شعبي ورسميحماس: فتح م

قالت حركة المقاومة اإلسالمية حماس إن فتح معبر رفح البري الواصل بين قطاع غزة ومصر، مطلب "شعبي" و"رسمي".وقال 

القيادي في الحركة إسماعيل رضوان، في تصريح صحفي، معقبا على قمة فلسطينية مصرية، المزمع عقدها في القاهرة األحد 

لمناقشة آليات فتح معبر رفح، "إن قرابة مليوني مواطن يعيشون في قطاع غزة المحاصر يتطلعون إلى فتح معبر  المقبل،

 رفح البري بشكل دائم".

 3/00/5102 50عربي
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