تعريف
مرصد اإلعالم المصري ،نشرة يومية تتناول خالصات موجزة ألهم القضايا التي تناولتها
وسائل االعالم المصرية (القومية ،الحزبية ،والخاصة) وكذلك المواقع االلكترونية
وصفحات التواصل االجتماعي الرئيسة.
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:
السيسي والملك سلمان يوقعان محضر تأسيس مجلس مصري سعودي
صرح السفير عالء يوسف المتحدث الرسمي بأسم رئاسة الجمهورية ان السيسي والملك سلمان عقدا أجتماع أمس بالقصر الملكي
ال عن التباحث حول
بالرياض وذكر "يوسف" أن المباحثات تناولت متابعة تنفيذ أطر التعاون الثنائى القائمة بين البلدين فض ً
المستجدات بمختلف القضايا اإلقليمية فى المنطقة ،خاصة التطورات الجارية على الساحة السورية والليبية والقضية
الفلسطينية واليمن وليبيا ،باإلضافة إلى القضايا العربية ذات االهتمام المشترك .كما اِتفق الجانبان على مواصلة التنسيق
المشترك فيما يتعلق بجهود مكافحة اإلرهاب والتطرف وشهد السيسي وسلمان مراسم التوقيع على محضر إنشاء مجلس التنسيق
المصري -السعودي لتنفيذ إعالن القاهرة الذي وقع عليه وزيرا خارجية البلدين.
األهرام 1122/22/21

السيسي يلتقي ولي عهد السعودية في الرياض لتعزيز عالقات التعاون بين البلدين
التقى السيسي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي ،نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ،على هامش
مشاركته في أعمال القمة الرابعة للدول العربية ،ودول أمريكا الجنوبية المنعقدة حاليًا في الرياض .وتناول اللقاء سبل تعزيز
العالقات المصرية السعودية في مختلف المجاالت والقضايا المدرجة على جدول أعمال قمة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.
الوطن 1122/21/21

مساعد وزير الخارجية للشؤون األوروبية يعقد إجتماع مع السفراء األوروبيين
عقد السفير "حسام زكي" مساعد وزير الخارجية للشؤون األوروبية اجتماعاً بمقر وزارة الخارجية مع سفراء الدول األوروبية
المعتمدة بالقاهرة وتناول االجتماع الموقف الناجم عن حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء في  12أكتوبر الماضي
والتطورات التي أعقبته وأوضح "زكي" أثناء اللقاء أن مصر لم تكن تأمل في أن يستبق اي طرف نتائج التحقيقات في الحادث أو
أن يتحول الموضوع إلى مادة رئيسية في اإلعالم الدولي قبل أن يتوصل المحققون الرسميون إلى نتائج ملموسة أو قاطعة .وأكد
السفير حسام زكي أن السلطات المصرية وكما جاء في البيان الصحفي للجنة التحقيق ،ال تستبعد أية فرضيات حول السبب في
الحادث ،ولكنها في نفس الوقت متمسكة بأن تستكمل اللجنة عملها على النحو السليم دون قفز إلى نتيجة بعينها.
موقع وزارة الخارجية المصرية 1122/22/21
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المتحدث باسم وزارة الخارجية :تصريحات وزير الخارجية حول إمكانية مشاركة جهات خارجية في تحقيقات الطائرة الروسية تم
تفسيرها بشكل غير دقيق
تعليقا على ما نقلته بعض وسائل اإلعالم بشأن ما نسب من تصريحات لسامح شكري وزير الخارجية لشبكة سي ان ان حول
موافقة مصر ألول مره على مشاركة الواليات المتحدة في تحقيقات سقوط الطائرة الروسي ،أوضح المستشار احمد أبو زيد المتحدث
الرسمي باسم وزارة الخارجية أن قواعد عمل لجنة التحقيق الفنية وفقاً لالتفاقيات الدولية المنظمة لعمل تلك اللجان تسمح
بالمشاركة في التحقيق للدول التي قامت بتصنيع الطائرة أو محركاتها أو التي تم تسجيل الطائرة بها ،باإلضافة إلى الدولة التي
وقع بها الحادث والدول التي يحمل الضحايا جنسياتها .وأضاف بان الجهات المصرية المعنية باإلشراف على عملية التحقيق قامت
بالفعل بإخطار تلك الدول منذ بداية الحادث ومن ضمنها مجلس سالمة النقل األمريكي باعتبار أن الشركة المصنعة لمحرك الطائرة
شركة أمريكية.
موقع وزارة الخارجية المصرية 1122/22/22

وزير المياه اإلثيوبى :ملتزمون بنتائج دراسات سد النهضة
فى اول حوار لوزير المياه و الطاقة االثيوبى الجديد موتوما ميكاسا اكد ان اثيوبيا ستلتزم بتنفيذ نتائج الدراسات الفنية لسد
النهضة مثلها مثل دولتى مصر والسودان و اوضح ان اثيوبيا تأمل وتتطلع الي تحقيق اتفاق نهائى بعد هذه المفاوضات و
الدراسات حول سد النهضة وان هذا تعهد سياسي ونحن مستعدون ان نعمل نحو ذلك مع مصر والسودان.
األهرام 1122/22/21

خادم الحرمين الشريفين يأمر باستمرار رحالت السعودية لشرم الشيخ
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،الخطوط الجوية العربية السعودية باستمرار تسيير رحالتها
إلى شرم الشيخ من الرياض وجدة دعماً للسياحة في جمهورية مصر العربية .وأكد سلمان ،ثقته التامة في األمن المصري والجيش
وحكومة مصر في حماية أمن واستقرار مصر الشقيقة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
بوابة االخبار 1122/22/21

صندوق النقد الدولى :مصر أعدت برنامجا جيدا لإلصالح االقتصادى
أكد "كريستوفر جارفيس" رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر أن نائب مدير عام الصندوق "مين زو" وأعضاء بعثة الصندوق
الخاصة بمصر التقوا بوزيرى المالية هانى قدرى والتعاون الدولى سحر نصر خالل زيارتهما إلى واشنطن هذا األسبوع .وأضاف
"جارفيس" فى تصريحات صحفية أن االجتماع تركز حول تطورات السياسات االقتصادية فى مصر مؤكدا أنه ال توجد مفاوضات
فى الوقت الحالى مع مصر للحصول على أى برنامج تمويلى من الصندوق ،غير أنه أكد مجددا أن صندوق النقد الدولى على استعداد
لدراسة أى طلب تتقدم به مصر متى ارتأت السلطات فى مصر أن ذلك مناسب .وفيما يتعلق بالخطوات التى اتخذتها مصر حتى
اآلن لتنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادى أوضح "جارفيس" أن السلطات المصرية أعدت برنامجا جيدا لإلصالح االقتصادى مشيرا
إلى أن مصر بدأت فى تنفيذ بعض اإلجراءات الرئيسية من بينها تنفيذ المرحلة األولى من ترشيد دعم الطاقة ،وكذلك تبنى
إصالحات هيكلية واسعة من أجل دفع نمو القطاع الخاص ،مشيرا إلى أنه يجب تعزيز تلك التطورات اإليجابية من خالل استمرار
تنفيذ سياسات قوية.
اليوم السابع 1122/22/21
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مصر تعرب عن قلقها إزاء العنصرية ضد «المهاجرين والمسلمين» فى النمسا
أعرب وفد مصر فى جنيف برئاسة سفير القاهرة الدائم لدى األمم المتحدة عن بالغ القلق إزاء العنصرية وكراهية األجانب في
النمسا وباألخص ضد المهاجرين والمسلمين وأقلية الروما وذوى األصول اإلفريقية ،فضال عن تصاعد نبرة العنصرية والتحريض
وخطاب الكراهية في الحمالت االنتخابية من قبل الساسة واألحزاب والجماعات اليمينية والنازية الجديدة واستمرار عدم المحاسبة
إزاء التمييز العنصري والعنف من قبل الشرطة.
الشروق 1122/21/21

موقع فرنسي :نظام السيسي يقوم بتركيع الصحفيين
نشر موقع "موند دبلوماتيك" الفرنسي تقريرا حول تدهور واقع الصحافة في مصر ،وقال إن الصحفيين أصبحوا مستهدفين من
قبل نظام السيسي تارة بدعوى مساندة اإلرهاب وتارة أخرى بدعوى نشر األخبار الكاذبة وزعزعة استقرار البالد وأصبحوا يواجهون
القمع واالضطهاد الذي يتعرض له المعارضون السياسيون ،وسط مناخ دكتاتوري لم تعرفه مصر طيلة عقود من الحكم
االستبدادي .وقال التقرير إنه منذ االنقالب العسكري على الرئيس محمد مرسي خاصة بعد فوز السيسي باالنتخابات التي نظمها
في مايو  1122أصبح الصحفيون المستقلون عن جوقة النظام في مصر مستهدفين من قبل السلطات ،شأنهم في ذلك شأن تيار
اإلخوان المسلمين.
عربي1122/22/21 12

موديز :حادث الطائرة الروسية أثر على تصنيف مصر االئتماني
قالت مؤسسة "موديز" للتصنيف االئتماني ،إن حادث تحطم الطائرة الروسية في مصر سيؤثر بشكل سلبي على تصنيف مصر
االئتماني؛ وذلك نتيجة تعليق رحالت الطيران وتحذيرات السفر التي أطلقتها بعض الدول .وأضافت المؤسسة -في تقريرها
الصادر في نوفمبر الجاري -أنه على الرغم من استمرار التحقيق ،إال أن تشديد اإلجراءات األمنية وتعليق رحالت الطيران وتحذيرات
السفر من المحتمل أن تقلل وفود السائحين إلى مصر ،وهو أمر سلبي على التصنيف االئتماني لمصر الذي حددته مؤسسة
التصنيف عند . B3ورفعت "موديز" التصنيف االئتماني لمصر من Caa1إلى  ،B3في إبريل الماضي ،مرجعة ذلك إلى تحسن أداء
االقتصاد الكلي ،وانخفاض االلتزامات الخارجية ،باإلضافة إلى االلتزام المستمر ببرامج اإلصالح المالي واالقتصادي ،وأبقت الوكالة
على نظرة مستقبلية "مستقرة" لالقتصاد المصري .وتوقعت المؤسسة أن ينمو االقتصاد المصري بمعدل  %2في العام المالي
 ،1122-1122مقابل  %2.2خالل العام المالي السابق ،الفتة إلى أنه من المتوقع أن تعزز االستثمارات الخاصة والعامة النمو
االقتصادي في مصر خالل  21-21شهرًا المقبلة.
رصد 1122/21/21

الديلي ميل :مصر تضلل العالم بنشر صورا لسياح محاصرين
قالت صحيفة الديلي ميل البريطانية" :إن مصر تقوم بتصوير السياح البريطانيين الذين انقطعت بهم السبل في شرم الشيخ
من أجل إخفاء شواطئ شرم الشيخ الفارغة" ،مشيرةً إلى أن طاقم تصوير محلي أجرى حوارات مع العديد من السياح البريطانيين،
في محاولة إلخفاء حقيقة أن السياح باتوا يتجنبون المنتجع المشهور .وأوضحت الصحيفة ،أن الشواطئ التي كانت متكدسة في
الماضي هي اآلن مهجورة بصفوف من سراير الشمش الفارغة ،والفنادق الخاوية ،وهذا المنظر الصادم يلخص التأثير المدمر لتحطم
الطائرة على السياحة في مصر.
رصد 1122/22/22
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السياسة الداخلية
الرئاسة المصرية -:
السيسي يقوم بزيارة مفاجئة لشرم الشيخ
قام السيسى عصر أمس بزيارة مفاجئة إلى مطار شرم الشيخ الدولى ،قادم ًا من الرياض ،حيث شارك فى القمة الرابعة للدول
العربية ودول أمريكا الجنوبية ،واطلع على اإلجراءات المُتبعة لتطبيق جميع المعايير األمنية وفقاً لما هو معمول به دولياً ،مؤكدًا
قيام السلطات المصرية بالمتابعة الدورية والمستمرة لإلجراءات التى يتم تطبيقها بما يضمن سالمة وأمن حركة السفر
والمسافرين.
األهرام 1122/22/21

الحكومة المصرية -:
بحث مساندة القطاع السياحى فى اجتماع مجلس الوزراء برئاسة شريف اسماعيل
عقد مجلس الوزراء اجتماعه األسبوعي برئاسة شريف إسماعيل رئيس الوزراء،حيث قام وزير السياحة هشام زعزوع بعرض تقرير
حول التحركات العاجلة لمواجهة تداعيات حادث سقوط الطائرة الروسية ،وخطة الوزارة إلدارة األزمة ،التي تضمنت تحسين الصورة
الذهنية المرتبطة بالحادث ،من خالل مساندة القطاع السياحي ،واطالق حملة عالقات عامة تشتمل على تكثيف نشر المقاالت
التي تؤكد الجوانب االيجابية للسياحة في مصر .
األهرام 1122/22/21

فى االجتماع األول لجمعيتها العامة تكليف القابضة للرى بتنفيذ مشروعات الـ  2.2مليون فدان
أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى ان الجمعية العامة للشركة القابضة للرى والصرف التى تضم ثالث شركات
(الكراكات المصرية والرى لالشغال العامة والمصرية للرى والصرف) تضم مجموعة من الخبرات المتنوعة والتى من المنتظر أن
تنهض بخطة الوزارة وتحقيق أهداف الشركة القابضة وطموحاتها والمتمثلة فى تنفيذ العديد من المشروعات واألعمال فى مجال
الرى والصرف  ،وحماية نهر النيل والشواطئ المصرية ،وأعمال التوسع األفقي ،وعمليات الحماية من مخاطر السيول  ،ومشروعات
الوزارة ضمن المشروع القومى للمليون ونصف المليون فدان خاصة فى سيناء وقرية األمل  .جاء ذلك خالل ترأسه االجتماع األول
للجمعية العامة للشركة القابضة للرى والصرف
األهرام 1122/22/21

رئيس الحكومة يعقد اليوم اجتماعات مغلقة مع  ٤وزراء بمقر وزاراتهم
يعقد المهندس شريف إسماعيل ،رئيس الوزراء ،اليوم الخميس اجتماعات مغلقة مع كل من وزراء الصناعة والتجارة واالستثمار
والتعليم العالى والمالية بمقر وزاراتهم ،وذلك فى إطار اللقاءات التى يعقدها رئيس الوزراء مع أعضاء حكومته فى مقر وزاراتهم
لمتابعة االنتهاء من برامج الحكومة حتى  ٢٢نوفمبر الجارى.
اليوم السابع 1122/22/21
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هشام رامز يفوض نجم بمهام محافظ البنك المركزي حتى  12نوفمبر
كشفت مصادر مسؤولة بالبنك المركزي المصري  ،تفويض هشام رامز محافظ البنك المستقيل ،نائب المحافظ للرقابة واإلشراف
على البنوك جمال نجم ،بمهام منصبه ،خالل اجتماع مجلس إدارة البنك أمس.وقالت المصادر"يأتي ذلك بعد حصول رامز على
إجازة حتى نهاية مدته التى تنتهي في  12نوفمبر الجاري ،لحين تسلم طارق عامر المحافظ الجديد ،مهام منصبه رسميا في 12
الشهر الجاري".
الوطن 1122/22/22

وزير السياحة ٢٫٢ :مليار جنيه خسائر «تعليق الرحالت» شهرياً
أعلن هشام زعزوع ،وزير السياحة ،أن خسائر مصر المباشرة من قرار روسيا وبريطانيا بتعليق السفر إلى مصر تصل إلى  ٢.٢مليار
جنيه شهرياً ،مشيرًا إلى أنه قدم إلى مجلس الوزراء تقريرًا مفصالً عن أزمة السياحة الداخلية بعد قرارات لندن وموسكو بتعليق
رحالت الطيران إلى شرم الشيخ ،أوضح خالله أن روسيا وبريطانيا هما المصدران األساسيان للسياحة فى شرم الشيخ ،ويمثالن
 ٪٦٦من حركة السياحة الوافدة للمدينة ،كما تمثل السياحة الروسية نسبة  ٪٢٢من إجمالى السياحة الوافدة إلى الغردقة ،ما
يعنى وجود تأثير حاد وقوى لقرارات تعليق الرحالت.
المصرى اليوم 1122/22/21

األنتخابات البرلمانية -:
منع توفيق عكاشة من دخول قرية بالدقهلية ..وأهالٍ" :بسبب اصطحابه حراسة مسلحة"
شهدت قرية بطرة التابعة لمركز طلخا ،بمحافظة الدقهلية ،منع اإلعالمي توفيق عكاشة المرشح عن دائرة طلخا من دخول
القرية ،وتم وضع "بلدوزرات".وأكد عدد من أهالي القرية ،أن منع عكاشة من الدخول يأتى احتجاجًا على استعانة عكاشة بحراسة
خاصة مسلحة ،في الوقت الذي أعلن فيه عكاشة أن أحد المرشحين من أهالي القرية وراء التحريض على الواقعة معلنا تقديمة
شكوى للجنة العليا إلثبات الواقعة.
بوابة األهرام 1122/22/22

اليوم ..آخر موعد لتسجيل بيانات النواب الفائزين عن المرحلة األولى
بلغ عدد النواب الذين قاموا حتى اآلن باستخراج كارنية العضوية لمجلس النواب وتسجيل بياناتهم نحو 122من بين  121نائبا
فازوا فى المرحلة األولى .ومن ناحية أخرى ،قررت األمانة إنهاء عمل لجنة االستقبال اليوم الخميس على أن تستأنف أعمالها بعد
إعالن نتيجة انتخابات المرحلة الثانية.
اليوم السابع 1122/22/21

األحزاب -:
قيادي بـ«التجمع» :حديث السيسي عن اإلعالم لم يكن موفقا على اإلطالق
قال حسين عبد الرازق ،القيادي بحزب التجمع ،إن حديث السيسي عن وسائل اإلعالم وانتقاده لبعض اإلعالميين ،خالل كلمته
بالندوة التثقيفية األخيرة للقوات المسلحة ،األسبوع الماضي لم يكن موفقًا على اإلطالق.وأضاف خالل لقائه في برنامج "الحياة
اليوم" أن "السيسي اعترض على ممارسات إعالمية فردية كانت موجهة ضده ،ولكنه تجاهل ما أسماه «فُجر» بعض أجهزة اإلعالم
التي تسيء للدولة المصرية وللشعب والحرية ،مما جعل بعض المواطنين ينادون بتقييد حرية اإلعالم".
الشروق 1122/22/21
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"فى حب مصر" :سنحسم القوائم المتبقية لصالحنا ..وسنكثف المؤتمرات الدعائية
قال اللواء سامح سيف اليزل ،منسق قائمة فى حب مصر ،إن القائمة تعمل للفوز بالقائمتين المتبقيتين "قائمة القاهرة وشمال
ووسط الدلتا" وقائمة "شرق الدلتا" ،مشيراً إلى أن القائمة كثفت من عدد مؤتمراتها بالمقارنة بالمرحلة األولى ،ليصل عدد
المؤتمرات فى دعاية المرحلة الثانية إلى  11مؤتمرا حتى يوم الصمت االنتخابى ،فى مقابل  22مؤتمرا فى المرحلة األولى .وأضاف
أن القوائم المتبقية ستحسم لصالحهم ،مشيراً إلى أن "فى حب مصر" تعمل بدرجة من الجدية وال تقلل من خصومها مهما اختلفت
أسماؤهم ،ألنها تعمل على الفوز وفقا لخطة محددة من اليوم األول ومستمرة حتى يتحقق الهدف وهو فوز القوائم األربعة لـ"فى
حب مصر ".
اليوم السابع 1122/22/21

انسحاب الصحفيين من مؤتمر "في حب مصر" بكفر الشيخ بعد تعدي المنظمين
انسحب مراسلو الصحف والمواقع اإلخبارية من مؤتمر قائمة "في حب مصر" ،بعد تعدي عدد من منظمي المؤتمر ،والذي عقد
اليوم بمدينة الرياض بكفر الشيخ بسب الصحفيين والتعدى عليهم ،ومنعهم من أداء عملهم ،األمر الذي أدى النسحابهم
جميعا من المؤتمر ،وتم تحرير محضر بمركز شرطة الرياض .
الوطن 1122/22/21

مصر القوية يطالب باإلفراج عن رامي سيد
طالب أحمد إمام ،المتحدث اإلعالمي باسم حزب مصر القوية ،باإلفراج عن رامي سيد عضو حركة شباب  2أبريل ،والذي تجرى إعادة
محاكمته اليوم فيما يعرف باسم قضية العزاء .وقال إن استمرار التنكيل بأعضاء حركة  2أبريل وكل من ينتمي إلى ثورة  12يناير
وتعقبهم من خالل اتهامات ملفقة وهزلية يأتي في إطار االنتقام من كل من ينتمي إلى تلك الثورة العظيمة.
مصر العربية 1122/22/21

االنسحابات تضرب "الوفد" ..ومارجريت عازر تلحق بـ"ناعوت"
في الوقت الذي تستعد فيه كل األحزاب السياسية لخوض ماراثون المرحلة الثانية من االنتخابات البرلمانية ،مازال حزب الوفد
يعاني من سوء اإلدارة التي أدت إلى تفاقم األزمات داخل الحزب مؤخرًا ،وكان آخر تلك األزمات انسحاب الكاتبة الصحفية فاطمة
ناعوت ،من الترشح باسم حزب الوفد على دائرة النزهة ومصر الجديدة ،وانضمامها إلى كتيبة مرشحى حزب المصريين األحرار.،في
سياق متصل ،بدأ ت حدة الخالف تزداد بين حزب الوفد وبين مارجريت عازر ،القيادية السابقة بالحزب ،بعد أن أكدت في تصريحات
لها أن حزب الوفد جمد عضويتها النسحابها من اللجنة التأسيسية للدستور «لجنة المائة» ،فيما أصدر الحزب بيانًا ينفى فيه كل
تصريحات عازر ،مؤكدًا أن ذلك لم يحدث.
البوابة نيوز 1122/22/21

مرصد اإلعالم المصري

7

نشرة  21نوفمبر 1122

منظمات المجتمع المدنى -:
"الجبهة الوسطية" :إيران تحاول اختراق البرلمان المقبل والدولة ستتصدى لها
أكد صبرة القاسمى ،مؤسس الجبهة الوسطية ،أن هناك محاوالت حثيثة من جانب إيران الختراق البرلمان المصرى عبر رجالها ،فى
المرحلة الثانية من االنتخابات ،موضحًا أن أجهزة الدولة لديها القدرة على إحباط هذه المحاوالت والشعب المصرى قادر على إفساد
هذه المخططات .وأضاف أن مصر فوق الجميع وال يمكن اختراقها من أحد؛ فمصر لن تكون شيعية وال داعشية ،مهما حاول أعداء
الوطن اختراقها من خالل أجندات غير وطنية ،الفتًا إلى أن محاوالت إيران ستبؤ بالفشل ،متابعًا" :حتى المأجورين من طهران
سيجرون أذيال الخيبة والندامة ولن يحصدوا غير الخيانة".
اليوم السابع 1122/22/21

التصريحات -:
فاطمة ناعوت تهاجم "مخيون" بعد تصريحاته حول شراء البرلمان":على رأسه بطحة"
علقت فاطمة ناعوت ،مرشحة مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة والنزهة ،على تصريحات يونس مخيون رئيس حزب النور،
حول إماكينة شراء مقاعد البرلمان القادم قائلة ،إن البرلمان ساحة جهاد من أجل الوطن يجاهد فيها النواب لمصلحة البالد،
موضحة أن رئيس حزب النور يراها مغنمًا ومكانًا لالرتزاق سيدفع ماليين من أجل الكرسى ،وهدفه سيكون السرقة ،مشيرة إلى
أنه هناك استخدام كبير للمال السياسى ،ولكن الشعب لم يبتز مجددًا بالدين أو المال .وأضافت أن رئيس حزب النور يستند على
مبدأ "من على رأسه بطحة" ،ألنهم اعتادوا على شراء الناس وزممهم واستغالل عوز الناس وفقرهم ،موجهة الشكر للشعب المصرى
الذى أسقط هذا الحزب ،وقالت" :فى حالة استحواذ السلفيين وأعضاء الحزب الوطنى المنحل على مقاعد البرلمان قد يخربون
الدستور ويهدمون مصرـ وتندلع ثورة أخرى من جديد".
اليوم السابع 1122/22/21

أبو سعدة :من يحاول إعادة أجواء ما قبل "يناير" خاسر
أكد عضو المجلس القومي لحقوق اإلنسان حافظ أبو سعدة ،أن الصحفي حسام بهجت تم معاملته معاملة جيدة خالل
احتجازه.وأضاف خالل مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة العاصمة ،أن هناك من يتخيل أنه يستطيع
أن يعيد أجواء ما قبل  12يناير قائال" :من يحاول فعل ذلك خاسر ألن مصر لديها رئيس منتخب بنسبة كبيرة من الشعب المصري
ويمتلك شعبية جارفة إلى جانب مجلس شعب ودستور".
بوابة األخبار 1122/22/21

توك شو -:
أحمد موسى« :مصر تواجه حربًا عالمية ..ومفيش معارضة دلوقتي»
قال أحمد موسى إن مصر تواجه اليوم حربًا عالمية ،واصفًا المعارضين بـ«الخونة» ،موضحًا« :مفيش معارضة وقت الحرب».
وأضاف «بدأ اإلعالم النهاردة واإلعالميين ونقابة الصحفيين ،االصطفاف مع البلد ،طيب وهو كان فين اإلعالم ،هو كان حد مانع
اإلعالم يصطف مع البلد ،هو الزم الرئيس يتكلم عشان الناس تصطف؟ متعرفوش المخاطر من نفسكوا يعني؟ هو أنتوا
معندكوش البعد ده؟ مش عارفين المخاطر دي وال عارفينها وكان لينا مزاج يحصل مش عارف إيه؟».
المصرى اليوم 1122/22/21
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إبراهيم عيسى :انتخبنا السيسى ومؤمنون به ونؤيده "والناس مصدقاه %"211
قال إبراهيم عيسى إن المصريين انتخبوا رئيسا مؤمنين به ويحبونه ويؤيدونه ،الفتا إلى أن الشعب المصرى كله إيمان تام
بإخالص هذا الرجل ،بعيدًا عن القلة المحدودة الكارهة ،ألن األغلبية الكاسحة الساحقة من الشعب تؤمن بإخالص السيسى
ووطنيته ،وهذا موضوع "ليس به ذرة شك" .وأضاف "كنا نتمنى أال يكون الرهان على الرئيس فقط ،بل على الدولة" ،مضيفاً:
"كده مفيش دولة تحول الموضوع من رئيس الدولة إلى دولة الرئيس ،وكده يبقى من حق الناس اللجوء للرئيس بس ،واللى عايز
يبنى كوبرى يبعت للرئيس ،واللى عايز قرار يروح للرئيس ،ومن يريد حل مشكلة الصرف يلجأ للرئيس واللى عايز يحمى المواطنين
وطريقة القبض عليهم يروح للرئيس" .واستطرد عيسى" :يبقى النهاردة على قد موقف الرئيس وحديثه عن رجال األعمال
والمهم والمشرق جداً ،ألن الرئيس لدية مصداقية كبيرة جدًا والناس مصدقاه  ،%211إال أنه يكشف عدم وجود دولة ،والرئيس
بحاجة إلى دولة مؤسسات".
اليوم السابع 1122/22/21

«المسلماني» :مصر تخسر يوميا  2مليون دوالر بسبب إجالء السياح
قال أحمد المسلماني إن حادث تحطم الطائرة الروسية في سيناء سيسبب أزمة كبيرة جدًا في مجال السياحة ،وسيعمق األزمة
االقتصادية للبالد .وأضاف خالل برنامجه "كنا على وشك النهوض بالسياحة المصرية ،ولكن نتيجة هذا الحادث وطريقة تعاطي
اإلعالم الغربي معه ،فإن هذا القطاع سيواجه أزمة خالل الفترة المقبلة ،خاصة وأن أكبر عدد من السائحين المتواجدين في مصر
هم من الروس".وأوضح أن وكالة األنباء الروسية أكدت إنفاق السائحين الروس في مصر لـ  1مليار دوالر خالل عام  ،1122وهو ما
يعادل نصف دخل مصر من قناة السويس ،مؤكدًا أن مصر تخسر يوميًا  2مليون دوالر نتيجة إجالء السائحين الروس والبريطانيين
من مصر ،ومنع زيارتهم لمدينة شرم الشيخ.
اليوم السابع 1122/22/21

أحمد موسى يهاجم سفيرة السويد في مصر ويطالب باستدعائها
هاجم المذيع المقرب من أجهزة األمن المصرية أحمد موسى ،سفيرة السويد في مصر ،عقب اإلفراج عن الكاتب حسام بهجت،
اعتراضاً منه على اهتمام الرأي العام العالمي بـ"بهجت".وقال"سفيرة السويد غاضبة جدا ومتضايقة جدا وهي أصال ال تستحق
إنها تبقى في بلدنا" ،واستكمل" :سفيرة وقحة سفيرة السويد في مصر منتهى الوقاحة والحقارة والدونية".واختتم موسى هجومه
قائال" :أنا لو وزير الخارجية بكرة الصبح ،كنت استدعيت سفيرة السويد".
رصد 1122/22/22
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سوشيال ميديا -:
هاشتاغ #جوع_انت_ياسيسي ردا على تصريحاته األخيرة
مجددا ،عبر مصريون عن سخطهم تجاه السيسي ،على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل ،في ظل أوضاع اقتصادية متدنية وحياة
سياسية واجتماعية تزداد سوءا يوما بعد يوم ،فلم تمض أيام قليلة على هاشتاغ "#كبيرة_عليك" الذي انتشر بشكل واسع على
"تويتر" و"فيسبوك" حتى تبعه أربعة أخرين#" :جوع_انت ياسيسي"#" #خربتها_يابن_العبيطة"#" ،ارحل_يافاشل علشان"،
و"#لن تنطفي أنوار مصر" ،ومع تصريح السيسي األخير "نحن لن نأكل وسنجوع ،لكن البلد سنبنيها وستتقدم لألمام" ،والذي
أطلقه اليوم في مطار شرم الشيخ .
عربى 1122/22/21 – 12

صفحة السويد بالعربية ترد على أحمد موسى
استنكرت صفحة السويد بالعربية هجوم اإلعالمي أحمد موسى على سفيرة السويد بالقاهرة.وجاء عبر صفحة السويد بالعربية
على موقع "فيس بوك"" :مقدم برنامج تلفزيوني مصري ،معروف بصالته مع جهاز أمن الدولة ووزارة الداخلية يهاجم سفيرة
السويد في القاهرة ويصفها بألفاظ مهينة".
مصر العربية 1122/22/22

وائل غنيم :هل يمكن أن نعيش في دولة دور جيشها حماية الحدود فقط؟
رأى الناشط السياسي وائل غنيم أن األفكار واأليدولوجيات التي تتبناها الكتلة السياسية الحرجة في مصر بعضها يتعارض مع
المفاهيم األساسية للحرية والديمقراطية ،وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك" :لما طلعت مع منى
الشاذلي وبرغم سذاجة طرحي قلت بشكل عفوي إني أتمنى إننا )١ :مننشغلش بالخناقة على تقسيم التورتة )٢ ،منحولش الثورة
لتصفية حسابات شخصية  )٣نبحث عن مظلة جامعة لينا كمصريين في مرحلة انتقالية دون محاولة لفرض األيدولوجيات ،لكن
ولألسف بعد تنحي مبارك ،حصل العكس تماما .اشتعلت الخناقة على تقسيم التورتة ،وطفت على السطح الصراعات األيدولوجية
اللي اتخذت منحى المعارك الصفرية" .واختتم تدوينته قائلًا" :هل ممكن نعيش في مجتمع قائم على التعددية يستوعب الناس
على اختالفهم هل ممكن نعيش في دولة دور جيشها هو حماية الحدود والعمل تحت مظلة السلطة المنتخبة من الشعب ومش
بيتدخل في السياسة وال يدير منظومة البلد االقتصادية؟
مصر العربية 1122/22/22

بعد إلغاء قرار تجميد أموال صالح دياب ..سيف الدولة :يجب محاكمة كافة المسؤولين
رأى الكاتب محمد سيف الدولة الباحث أنه من العدل تقديم كافة المسؤولين إلي المحاكمة بعد إلغاء قرار تجميد أموال رجل
األعمال صالح دياب.وقال في تدوينة له على موقع "فيس بوك"" :لو أن هناك عدالً حقيقياً فى مصر ،لقدموا كل المسئولين إلى
المحاكمة ليس فقط لقيامهم بثورة مضادة ،بل بتهمة اإلساءة البالغة للقضاء ،الذى أخذوا يتدخلون فى شئونه ويسيّسون
أحكامه ،فيوزعون البراءات هنا ،والسجن واإلعدامات هناك ،وجعلوا منه عصا لتأديب خصومهم ولو كانوا أبرياء ،وحصنًا لحماية
أنصارهم ولو كانوا مجرمين  ،إلي أن أصبح ال أحد فى مصر يثق فى نزاهة أحكامه.
مصر العربية 1122/22/22
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خالد صالح" :المصري اليوم" لن تنكسر بحبس مؤسسها
أشاد اإلعالمي خالد صالح بصحيفة "المصري اليوم" ،وقال أنها لن تنكسر بحبس مؤسسها ،إشارة إلى رجل األعمال صالح دياب،
الذي ألقي القبض عليه فجر األحد الماضي.وأوضح في سلسلة تغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"" :نيو جيزة ملف
كبير ال يمكن حله بحبس أطرافه جميعا  .والمصري اليوم صحيفة وطنية ال يمكن كسرها بحبس مؤسسيها فى الحالتين الحوار
هو الحل".
مصر العربية 1122/22/22

داعية كويتي مهاجمًا اإلعالم المصري" :أبواق فرعون"
هاجم الداعية الكويتي حامد العلى اإلعالم المصري ،عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر".وقال في تعليقه على
صورة نشرها تتضمن أبرز اإلعالميين المصريين ،عبر "تويتر"" :أبواق فرعــون".
مصر العربية 1122/22/22

إسراء عبد الفتاح عن إلغاء تجميد أموال صالح دياب :ميصحش كدا
علقت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح على قرار محكمة جنايات القاهرة ،بإلغاء التحفظ على أموال رجل األعمال صالح دياب،
وزوجته وعدد من شركائه.وقالت في تغريدة عبر حسابها على موقع التدوين المصغر "تويتر"" :قد الدنيا واهلل #ميصحش_كدة
مش كنتوا تكملوا محاربة الفساد وكدهو".
مصر العربية 1122/22/22

نشطاء ينددون بكثرة االعتقاالت عبر هاشتاج "اكتب اسم سجين منسي"
دشن رواد مواقع التواصل االجتماعي هاشتاج بعنوان "اكتب اسم سجين منسي".وتفاعل عدد كبير من النشطاء مع الهاشتاج،
مشيرين إلي كثرة المعتقلين والمسجونين في مصر.وسرد عدد من النشطاء أسماء بعض المسجونين والمعتقلين الذين لم يرد
ذكرهم في وسائل اإلعالم منذ فترة طويلة.
مصر العربية 1122/22/22
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النشره المجتمعية
قضايا المجتمع :-
االقتصاد:
ألول مرة منذ  2سنوات :الدوالر يهبط  11قرشا أمام الجنيه فى السوق الرسمية
فاجأ البنك المركزى السوق امس بخفض قيمة الدوالر امام الجنيه بمبلغ  11قرشا مرة واحدة ،ليسجل  2.11جنيه للبيع ،و2.11
للشراء وهذه المرة االولى الذى ينخفض فيها سعر الدوالر امام الجنيه فى السوق الرسمية بالبنوك بعد سلسلة من االرتفاع ،على
مدى السنوات الخمس الماضية التى تلت ثورة  12يناير.
األهرام 1122/22/21

"التموين" تتعاقد علي شراء  211ألف طن قمح روسي وفرنسي إلنتاج الخبز المدعم
تعاقدت هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية على شراء  211ألف طن قمح روسي وفرنسي من خالل المناقصة
العالمية التي عقدتها وشاركت فيها شركات محلية وعالمية بمتوسط سعر  122دوالر و 21سنت لكل طن تتضمن  21ألف طن قمح
روسي و 21ألف طن قمح فرنسي علي أن يبدأ التوريد من يوم  22من شهر ديسمبر المقبل ولمدة  21أيام.
بوابة األهرام 1122/22/21

وصول  1211طن بوتاجاز وبضائع لموانئ البحر األحمر
صرح عبدالرحيم مصطفى ،المتحدث اإلعالمي لهيئة موانئ البحر األحمر ،أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم الستقبال السفينة "جاز
إيجين" على متنها  1211طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي.
الوطن 1122/22/21

البورصة تخسر 2.1مليار جنيه بسبب مبيعات األجانب
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي في نهاية تعامالت األربعاء 22نوفمبر متجاهلة قرار رفع قيمة الجنيه المصري
مع استمرار الضغوط البيعية من قبل المؤسسات وصناديق االستثمار األجنبية.وخسر رأس المال السوقي ألسهم الشركات
المقيدة بالبورصة نحو  2. 1مليار جنيه ليصل إلى  212. 2مليار جنيه.
بوابة األخبار 1122/22/22

الزراعة :
الزراعة :استيراد  212ألف طن تقاوى بطاطس من أوروبا استعدادا للموسم الجديد
قال الدكتور سعد موسى ،رئيس اإلدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ،إنه تم اتخاذ كل اإلجراءات الرقابية المشددة
استعداد الستيراد ما يزيد من  212ألف طن تقاوى بطاطس خالل أيام من عدد من الدول األوروبية ،التى نستورد منها التقاوى،
وتنطبق عليها جميع اإلجراءات واالشتراطات الفنية والحجرية ،التى تتم زراعتها سواء لالستهالك المحلى أو التصدير خالل الموسم
الجديد .
اليوم السابع 1122/22/21
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األقباط :
تواضروس يدعو المصريين لتشجيع السياحة الداخلية بعد حادث الطائرة الروسية
دعا تواضروس الثاني بابا اإلسكندرية المواطنين المصريين لتشجيع السياحة الداخلية بعد حادث الطائرة الروسية التي سقطت
في شرم الشيخ مؤخرا و انهم "يقدروا جهود السيسي ويشجعوه على ذلك .كما دعا المواطنين للمشاركة في المرحلة الثانية من
االنتخابات البرلمانية.جاء ذلك فى عظته األسبوعية التي ألقاها األربعاء في كنيسة السيدة العذراء.
بوابة األخبار 1122/22/21

الكنيسة ترسل وفدًا لموسكو للتعزية في ضحايا الطائرة الروسية
أعلنت الكنيسة ،مساء أمس األربعاء ،عن إرسال وفدًا كنسيًا لتقديم التعزية لروسيا في ضحايا الطائرة المنكوبة التي سقطت
السبت قبل الماضي ،وراح ضحيتها  112راكبا بينهم  2يمثلون طاقمها الفني.
مصر العربية 1122/22/21

أخرى :
إغالق جزئى لدائرى المريوطية بسبب أعمال الصيانة لمدة  2أيام
أغلقت اإلدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين ،مساعد الوزير للمرور ،جزءا من وصلة المريوطية الجديدة أعلى الطريق
الدائرى للمتجه إلى مناطق المنيب والمعادى لمدة  2أيام من الساعة  21من ظهر اليوم الخميس وحتى يوم األحد القادم  22نوفمبر
حتى الساعة  2صباحا .وذلك بسبب أعمال الصيانة .
اليوم السابع 1122/22/21

انقطاع الكهرباء عن شوارع أرض اللواء  2ساعات متواصلة
انقطع التيار الكهربائى عن عدد كبير من شوارع منطقة أرض اللواء ،وذلك من الساعة الواحدة ولمدة تصل إلى  2ساعات متواصلة.
وقال شهود عيان ،إن سبب انقطاع الكهرباء ،هو انفجار كابل كهرباء بشارع الشهداء أدى إلى فصل التيار الكهربائى عن معظم
شوارع أرض اللواء.
اليوم السابع 1122/22/21

الكهرباء:استيراد مكيفات هواء جديدة ال تقل درجتها عن  11لترشيد االستهالك
أكد الدكتور محمد اليمانى ،المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ،أن هناك اتجاها يلزم المستثمرين باستيراد مكيفات
هواء جديدة ال تقل درجة الحرارة بها عن  11درجة مئوية لترشيد االستهالك .
اليوم السابع 1122/22/21

انقطاع مياه الشرب عن كفر صقر وأبو كبير في الشرقية بسبب أعمال التطهير
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ،عن إيقاف محطة مياه الشرب المرشحة بـ"سنجها" مركز كفر صقر اعتبارًا
من صباح يوم األحد المقبل ،من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثامنة صباح يوم اإلثنين لمدة  12ساعة ،للقيام بأعمال
ربط الخزان العلوي الخاص بالمحطة بالخط 2111مم إسبستوس بمعرفة شركة المقاولون العرب .
الوطن 1122/22/22

مرصد اإلعالم المصري

13

نشرة  21نوفمبر 1122

الشأن األمنى
أخبار أمنية -:
إصابة أمين شرطة في إطالق نار على قوة أمنية تحمي "كنيسة" بالهرم
أطلق مجهولون ،صباح اليوم الخميس ،النار على قوات األمن المتمركزة أمام كنيسة بمنطقة الطوابق بالهرم ،وفروا
هاربين.وأسفر الحادث عن إصابة أمين شرطة من قوة تأمين الكنيسة ،وتكثف مباحث الجيزة تحرياتها للكشف عن الجناة.
البوابة نيوز 1122/22/21

الداخلية تنفى خطف عريس األسكندرية
قالت أسرة باإلسكندرية إن أفرادا بزي مدني «اختطفوا» عريس ابنتهم قبل إتمام زفافهما ،وأثناء توجهه برفقة زوجته قطعت
سيارة ميكروباص وبوكس شرطة الطريق على المُشاركين في حفل الزفاف واختطفوه ،األمر الذي نفته مصادر بمديرية أمن
اإلسكندرية ،وقالت« :اإلخوان يروجون لتلك الشائعة ،ولكننا لم نقبض على المواطن المذكور».وتصدر هاشتاج «خطفوا العريس
» و«بدر الجمل» األكثر تغريدا في مصر.
المصرى اليوم 1122/22/21

إصابة ضابط في سطو مسلح وسرقة سيارته وسالحه الميري بالشرقية
أصيب ضابط شرطة بطلق ناري في الكتف ،علي يد مسلحين في سطو مسلح تمكنوا خالله من سرقة سيارة الضابط وسالحه
الميري ،أثناء عودته من حفل زفاف أحد أصدقائه بإحدى قرى مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.
بوابة األهرام 1122/22/21

بدء التحقيق في واقعة هروب متهم من داخل محكمة القاهرة الجديدة
تحقق نيابة القاهرة الجديدة بإشراف وليد السعيد رئيس النيابة ،في واقعة هروب متهم من داخل محكمة التجمع عقب عرضه
على قاضي المعارضات.كشفت التحقيقات األولية وتحريات المباحث ،أن المتهم تمكن من الهرب عقب قيام شخص بـ"فك
الكالبشات".وتستمع النيابة الى أقوال ضابط و 1شرطيين من الحرس؛ لكشف مالبسات الواقعة ،وطلبت النيابة تحريات المباحث
حول الواقعة.من ناحية أخرى ،كلف اللواء هشام العراقي مدير مباحث القاهرة الضابط بإشراف العميد هشام عامر رئيس قطاع
مباحث التجمع الخامس بسرعة ضبط المتهم الهارب.
الوطن 1122/22/21

مجهولون يشعلون النيران فى أتوبيس نقل عام بمدينة نصر
أشعل مجهولون النيران فى أتوبيس تابع لهيئة النقل العام ،في أثناء مروره بدون ركاب بشارع أحمد الزمر فى الحى العاشر
بمدينة نصر ،وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على النيران دون إصابات.
بوابة األهرام 1122/22/22
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مجهولون يسدون بالوعات الصرف الصحي بشبرا الخيمة بإسطوانات السيارات
تكثف أجهزة األمن بالقليوبية ،من جهودها لسرعة ضبط واحضار مجهولين قاموا بسد بالوعات الصرف الصحي بشبرا الخيمة،
مما أدى إلى طفح مياه المجاري في الشواع إنتقل على الفور مسئولي المرافق وشركة المياه ،وتم فتح البالوعات وتسليكها مرة
أخرى ،وتولت النيابة التحقيق.
الشروق 1122/22/22

محاكم ونيابات -:
اليوم ..أولى جلسات إعادة محاكمة "غزالن" في "غرفة عمليات رابعة"
تبدأ محكمة جنايات الجيزة ،المنعقدة بأكاديمية الشرطة ،اليوم الخميس ،نظر أولى جلسات إعادة محاكمة القيادى اإلخوانى
محمود غزالن ،والمتهم الثاني في القضية المعروفة إعالمياً بـ"غرفة عمليات رابعة ".تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد
ناجي شحاتة وكانت المحكمة أصدرت حكمًا غيابيًا في أبريل الماضي بمعاقبة المتهم باإلعدام شنقًا ،وتقدم المتهم بطلب إعادة
إجراءات محاكمة بعد أن ألقت قوة من قطاع األمن الوطني القبض عليه مطلع يونيو الماضي.
بوابة األهرام 1122/22/21

محكمة مصرية تؤيد إخالء سبيل خالد البلتاجي بكفالة مالية
قال أحمد سعد ،عضو هيئة الدفاع عن نجل البلتاجي ،إن "محكمة جنايات القاهرة ،والمنعقدة بالتجمع الخامس قضت األربعاء
برفض استئناف النيابة بإخالء سبيل خالد البلتاجي ،بكفالة مالية قدرها  21آالف جنيه.
عربى 1122/22/21 – 12

إخالء سبيل رجل األعمال صالح دياب بكفالة  21ألف جنيه
أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بإخالء سبيل رجل األعمال صالح دياب من سراي النيابة ،مراعاة لظروفه الصحية ،وبكفالة
مالية قدرها  21ألف جنية على خلفية اتهامه بحيازة سالح بدون ترخيص.
بوابة األهرام 1122/22/22

"النقض" ترفض طعن عصام سلطان على حكم حبسه سنة لتعديه على حرس المحكمة
رفضت محكمة النقض ،برئاسة المستشار أحمد عبدالقوي ،نظر الطعن المقدم من عصام سلطان نائب رئيس حزب "الوسط"،
على الحكم الصادر بحبسه عاما مع الشغل ،بتهمة التعدي على حرس المحكمة.
الوطن 1122/22/22

إلغاء منع صالح دياب والجمال من التصرف في أموالهما باستثناء "األرض" محل النزاع
قررت محكمة جنايات القاهرة تعديل أمر منع صالح دياب ورجل األعمال محمود الجمال وآخرين من التصرف في أموالهم ،بقصر
القرار على قطعة األرض محل النزاع والمخصصة لهما وإلغاء القرار فيما عدا ذلك.
الوطن 1122/22/22
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إطالق سراح المقبوض عليهم في اعتصام حملة الماجستير والدكتوراه
أطلقت األجهزة األمنية سراح العشرات من حملة الماجستسر والدكتوراه بعد القبض عليهم أثناء فض اعتصام لهم أمام مقر جهاز
التنظيم واإلدارة بطريق صالح سالم في مدينة نصر ،دون تحرير محاضر .وكان المئات من حملة الماجستير والدكتوراه قد اعتصموا
أمام مقر الجهاز القومي للتنظيم واإلدارة للمطالبة بتعيينهم ،ودفعت مديرية أمن القاهرة بقوات األمن وقامت بتفريقهم وألقت
القبض على العشرات منهم.
البوابة نيوز 1122/22/22

اعتقاالت -:
القبض على  2إخوان هاربين من أحكام قضائية بالسجن في الشرقية
ألقت قوات األمن بمحافظة الشرقية القبض على  2من جماعة اإلخوان المسلمين ،اليوم األربعاء ،لتنفيذ أحكام قضائية صادرة
ضدهم بلغت  22عامًا حبس في تهم التحريض على العنف بعدة مراكز بالشرقية.
الشروق 1122/22/22

القبض على  11شخص بتهمة االنتماء لألخوان واللجان النوعية
ألقت قوات األمن القبض على  21شخص بتهمة االنتماء لجماعة األخوان وانهم من القيادات الوسطى لها و  9أشخاص بتهمة
االنتماء إلى اللجان النوعية لألخوان.
البوابة نيوز 1122/22/22
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الشأن العسكري
ـــــــــــــــــــ

الفريق محمود حجازى يغادر إلى فرنسا
غادر القاهرة الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى فرنسا يرافقه وفد رفيع المستوى إلجراء العديد من
المباحثات المثمرة على صعيد التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكال البلدين .
موقع وزارة الدفاع المصرية 1122/22/21

القوات المسلحة تحتفل بمرور  212عامًا على مشاركة مصر فى الحرب العالمية األولى
احتفلت القوات المسلحة بمرور  212عامًا على المشاركة المصرية فى الحرب العالمية األولى ،وما قدمه الجيش المصرى من بطوالت
وأعمال جليلة ساهمت فى االنتصار للقيم والمبادئ اإلنسانية  .حضر الحفل اللواء أركان حرب جمال شحاتة رئيس هيئة البحوث
العسكرية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة واإلعالميين وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية
وأكاديمية الشرطة وعدد من طلبة الجامعات.
موقع وزارة الدفاع المصرية 1122/21/22

مصر توافق على مشاركة أمريكيين في تحقيقات الطائرة الروسية
سمحت السلطات المصرية ألعضاء من المجلس الوطني األمريكي ألمن النقل ،بالمشاركة في التحقيقات التي تجريها القاهرة
وموسكو لمعرفة مالبسات سقوط الطائرة فوق سيناء ،وذلك بناء على طلب من واشنطن للمشاركة في التحقيق ،كونها ترجح
وجود قنبلة على متن الطائرة .ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة أن مسؤولين في المجلس الوطني األمريكي ألمن
النقل تلقوا إجابة شفهية من الجانب المصري ،تؤكد قبوله عرض المشاركة األمريكية في التحقيق.
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