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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:

 وزير الخارجية يعرب لوزير خارجية فرنسا عن تضامن مصر الكامل مع فرنسا في هذه األوقات الصعبة

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري على هامش مشاركته في 

نسا حيث قدم له واجب العزاء فى األحداث التي شهدتها العاصمة اجتماع فيينا بشأن سوريا مع "لوران فابيوس" وزير خارجية فر

نوفمبر مؤكدًا على إدانة مصر الكاملة لتلك العمليات ووقوفها إلى جانب حكومة وشعب دولة فرنسا فى  61باريس يوم الجمعة 

ن تعول بالده على مصر كشريك هذه األوقات الصعبة. وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن شكري أكد لنظيره الفرنسي أمكانية أ

داعم لها في مواجهة اإلرهاب الذي ال يميز بين دوله وأخرى، وال يعرف حدوداً أو ديناً أو يميز بين جنسية وأخرى  مشدداً على ضرورة 

تعاون تكاتف الجهود الدولية واالرتقاء بمستوى التنسيق على المستوى الدولي من أجل مواجهة تلك اآلفة، مشيرًا إلى ان ال

 والتنسيق القائم حاليًا ال يرقي إلى المستوى الذى تتطلع إليه مصر، والذي يضمن المواجهة الجادة والحاسمة لظاهرة اإلرهاب. 

 61/66/5162موقع وزارة الخارجية المصرية 

 مصر غير راضية عن تبادل المعلومات حول حادثة الطائرة الروسية

عدم رضاء مصر حول مستوى تبادل المعلومات معها فيما يتعلق بحادث سقوط الطائرة  أعرب المتحدث بأسم وزارة الخارجية عن

الروسية.وأوضح أن مصر طالبت كل الدول التى تناولت أو تبادلت تلك المعلومات وحتى أطلقتها فى وسائل اإلعالم، أن توفى 

ذاتها المعنية بالتحقيق قد طالبت بموافاتها  السلطات المصرية بمعلومات دقيقة تساعد فى عملية التحقيق. وأضاف أن اللجنة

بتلك المعلومات ولم يتم ذلك. وشدد على أن الرسالة التى يجب التركيز عليها أنه قد آن اآلوان للتعامل بجدية مع هذه المسائل 

أن  -الصدد فى هذا -وتنسيق المعلومات وتبادلها ألن أى معلومة تتوافر لدى طرف يمكن أن تنقذ حياة شخص واحد. وأضاف

مصر ال تستبعد أى سيناريو وهو ما أكدته لجنة التحقيق، مشيرا إلى أن كل االحتماالت واردة ولكن هذا عمل فنى وتحقيقات فنية، 

 وأى معلومة سيتم تبادلها فى هذا الشأن ستكون مفيدة.

 61/66/5162 األهرام

 سفير فرنسا بالقاهرة:التعاون األمني مع مصر ممتاز

مهما اتخذت المزيد من االجراءات األمنية، واصًفا أكد اندريه باران سفير فرنسا لدى مصر، أن كل دولة في العالم معرضة لإلرهاب 

التعاون األمني والعسكري مع مصر بالممتاز، ومعرًبا عن خالص شكره للمشاعر وروح التضامن من جانب الشعب والحكومة 

 المصرية. جا ذلك في لقاء محدود مع عدد من الصحفيين في مقر السفارة الفرنسية بالقاهرة.

 61/66/5162 بوابة األهرام

 

http://www.ahram.org.eg/News/131726/25/454164/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%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%84%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/800392.aspx
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 قنصل مصر بفرنسا: مقتل مصري في الهجمات اإلرهابية بباريس

يجة لقي مصرعه نت مصرياً يدعى "صالح عماد الجبالي" إن مواطنًا قالت السفير "سيريناد جميل" القنصل المصري العام في باريس

وأضافت جميل، في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه  الهجمات اإلرهابية في باريس الجمعة الماضي.

اإلعالمي شريف عامر، ويذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه ال توجد أية معلومات تشير إلى تورط مصريين في الهجمات 

 اصمة الفرنسية باريس وأسفرت عن مئات القتلى والمصابين.اإلرهابية التي شهدتها الع

 61/66/5162 بوابة األخبار

 توني بلير يغادر القاهرة بعد زيارة لمدة يومين

نوفمبر، توني بلير المبعوث السابق للجنة الرباعية لعملية السالم في الشرق األوسط،  62مساء األحد غادر مطار القاهرة الدولي، 

رئيس وزراء بريطانيا األسبق، بعد زيارة لمصر استغرقت يومين التقى خاللها عددا من المسؤولين. وشارك بلير خالل زيارته فى 

جال األعمال واإلعالم والشخصيات البارزة، وناقش الحضور خالل الحفل فعاليات انطالق قناة "الغد العربى" بحضور عدد من ر

عات الموجودة على الساحة الدولية. يذكر أن تونى بلي قد وصل القاهرة بعد زيارة قصيرة اإلعالم وتأثيره في الشعوب وفي الصرا

 الى تل أبيب.

 62/66/5162 االخباربوابة 

 بلير يمتدح قيادة السيسي للمنطقة في ملتقى إعالمي بالقاهرة

قال توني  بلير خالل كلمته بافتتاح المنتدي الدولي األول لإلعالم العالمي الذي ترعاه قناة "الغد العربي" الممولة من اإلمارات 

قيادة مصر للمنطقة العربية في ظل حكم السيسي بعد  ويديرها القيادي الفتحاوي الفلسطيني محمد دحالن، إنه "واثق في

 ."خروج جماعة اإلخوان المسلمين، على الرغم من الخطر الكبير في الشرق والغرب، واألوضاع الصعبة التي يعيشها الشرق األوسط

ميين في المنطقة عموما وبّين بلير، عبر القناة التي تبث من مصر والتي اعتبر العديد من المراقبين أن هدفها مواجهة اإلسال

ومصر خصوصا، أّن "الشرق األوسط يجب أن يكون هو مكان هزيمة هذه األيديولوجية، ويجب أيضا إخراجهم من أراضي سوريا 

وتابع بلير: "تظل مشكلة اإلرهاب متجذرة وعميقة جراء تراكم السياسات الخاطئة، وسوء استخدام الدين،  ."والعراق وليبيا واليمن

وأوضح أن "قوى كانت تعمل في هذه المنطقة، سواء من الحرس السياسي القديم أم من  ."لى مدى السنوات الطويلةوتسييسه ع

األشخاص الذين ظلوا في السلطة لسنوات طويلة، لم يتمتعوا برؤية مستقبلية لبالدهم، واإلسالميون الذين كانوا منظمين 

ولكن دون تنظيم.. كلها أوضاع سياسية صعبة داخل المنطقة العربية، ومثيرة بأعداد كبيرة، والليبراليون الموجودون بعدد كبير 

 ."للبس والجدل أيضا للعالم الغربي

 61/66/5162 56عربي 

 وزير الخارجية يعود بعد زيارة مالطا والنمسا

عاد إلى مطار القاهرة الدولي سامح شكري وزير الخارجية بعد زيارة خارجية إلى مالطا والنمسا بعد مشاركته في القمة األفريقية 

األوروبية للهجرة التي تعقد في العاصمة المالطية فاليتا نيابة عن السيسي ، كما شارك في اجتماع فيينا الموسع بشأن األزمة 

 السورية.

 62/66/5162 بوابة األخبار

http://akhbarelyom.com/article/5648ef886ee1f92c1fe47757/%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-1447620488
http://akhbarelyom.com/article/5648d0376ee1f9d8041966bc/%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86-1447612471
http://arabi21.com/story/873395/%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%AD-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://akhbarelyom.com/article/5648ca4a6ee1f95c7e1966bb/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7-1447610954
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 وزير خارجية إريتريا يصل القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي وزير خارجية إريتريا عثمان صالح، قادما من روما في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يلتقي خاللها 

المشترك بين البلدين . صرح مصدر أمني أن وزير خارجية إريتريا وصل على طائرة خاصة نظيره سامح شكري لبحث سبل التعاون 

 قادما من روما ، كما أنهى إجراءات وصوله باستراحة كبار الزوار بالمطار وكان في استقباله أعضاء السفارة اإلريترية بالقاهرة .

 62/66/5162 بوابة األخبار

وسط يصل القاهرةمبعوث النرويج لعملية السالم بالشرق األ  

نوفمبر، إلى مطار القاهرة الدولي قادًما  62وصل تور فينيسالند مبعوث النرويج لعملية السالم في الشرق األوسط، مساء األحد 

رح كما ص من بروكسل في زيارة لمصر تستغرق يومين يلتقي خاللها عدد من المسئولين لبحث تطورات األوضاع في فلسطين

 المتحدث الرسمي بأسم وزراة الخارجية ان المبعوث سيلتقى بوزير الخارجية المصري سامح شكري.

 5162//62 بوابة االخبار

ير اإلخوان والسلفيين على شبابنا وتهديد مجتمعنارئيس وزراء فرنسا: نراقب تأث  

قال رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس إن البرلمان يدرس تأثير اإلخوان والسلفيين على الشباب الفرنسى، وما يمثلوه من 

ا لسلفيون وتحدثنتهديد للمجتمع. وأضاف فى حوار تلفيزيونى: "تحدثنا عن التهديد الذى يمثله التطرف اإلسالمى واإلخوان وا

عن جذب الشباب الفرنسى وهذه التهديدات مازالت موجودة ونحاول مكافحة ذلك من خالل التعليم والمدارس". وكشف رئيس 

الوزراء الفرنسى مانويل فالس خالل الحوار الذى بثت فضائية "سكاى نيوز" مقتطفات منه اليوم االثنين أن الهجمات اإلرهابية 

 .ط لها فى سوريا، وتم اتخاذ خطوات تنفيذها فى بلجيكاعلى بالده تم التخطي

 

 61/66/5162 اليوم السابع

 البرادعي: مرسي مزق البالد إربا وال أرى نهاية لصعود داعش

انتخابه حيث استقطب المجتمع المصري بشكل كبير، وقاد قال محمد البرادعي إن الرئيس محمد مرسي، "ارتكب خطأ كبيرا بعد 

 Schweiz amالبالد مع طائفة"مضيفا "لو كان تصرف رئيسا للبالد كلها، لبقي في السلطة".  وقال البرادعي في حوار لصحيفة "

Sonntagلس النواب األخيرة، " إن "مرسي مزق البالد إربا". وفي معرض تصريحاته، نفى البرادعي إمكانية تزوير انتخابات مج

قائال: "هذا ليس من الضروري ألن النظام االنتخابي وتقسيم الدوائر يضمنان أن المعارضة ال توجد لديها فرصة لصالح مرشحين 

من عهد مبارك القديم، وأتباع  السيسي، والناس الذين لديهم المال". وأضاف إن قوة جماعة اإلخوان المسلمين ال يمكن التكهن 

م؛ ألن ما حدث بعد سقوط مبارك كان بفضل كونها القوى المنظمة الوحيدة في حالة من الفوضى، ولم يكونوا األغلبية بها اليو

من السكان". وأشار إلى أن تنظيم الدولة هو "منظمة محترفة موضحا أنه "ال يرى نهاية لصعود داعش  ورأى أن "الربيع العربي" 

"مصر تمر بمرحلة صعبة" و"الواقع كما هو"، واألمر ذاته ينطبق على  وأكد أن االنتقال إلى اتخذ تطورا "مخيبا لآلمال"، موضحا أن 

 الديمقراطية يحتاج إلى الصبر، وال يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها.

 61/66/5162 56عربي

 

http://akhbarelyom.com/article/5648b7766ee1f9f46d46d567/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1447606134د
http://akhbarelyom.com/article/5648c9c96ee1f97d7e1966bb/%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1447610825
https://www.youm7.com/story/2015/11/16/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7--%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D9%88/2443911
http://arabi21.com/story/873360/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B2%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A5%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D8%B1%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4
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 السيسي يعزي أوالند هاتفيا.. والرئيس الفرنسي يؤكد تعاون بالده مع مصر لمكافحة اإلرهاب

ا الحوادث التي وقعت في باريس، معرًبا أجرى السيسي اتصاًلا هاتفًيا بالرئيس الفرنسي فرانسوا أوالن، وقّدم له التعازي في ضحاي

عن تضامن مصر الكامل مع فرنسا وأكد خالل االتصال، إدانة مصر القاطعة لإلرهاب بجميع أشكاله وصوره، مشيًرا إلى أن العمليات 

م يتم االستسالاإلرهابية التي تقع في مختلف مناطق العالم لن ُتثنى الدول والشعوب عن عزمها لمكافحة اإلرهاب والتطرف، ولن 

أو الرضوخ لمثل هذه األفكار الهدامة واإليدولوجيات المتطرفة من جانبه أعرب رئيس فرنسا، عن تقديره لبيانات اإلدانة التي 

أصدرتها مصر فور وقوع الحوادث في باريس مؤكًدا أن هذا الحادث سُيعزز من إرادة فرنسا في مواصلة الحرب ضد اإلرهاب بالتعاون 

لصديقة، وسيزيدها إصراًرا على مكافحته والقضاء عليه بما يحقق األمن واالستقرار في مختلف أنحاء العالم. وأشاد مع الدول ا

أوالند بالدور الذي تقوم به مصر في مكافحة اإلرهاب، مشيًرا إلى اعتزام بالده تعزيز التعاون معها في هذا المجال خالل الفترة 

 المقبلة.

 62/66/5162 الوطن

 سفيرة التشيك بالقاهرة: لم نعدل نشرة السفر لمصر

أكدت سفيرة التشيك بالقاهرة فيرونيكا كوخينيوفا، أن بالدها لم تعدل نشرة السفر للسائحين في أعقاب حادث سقوط الطائرة 

أسباب تحطمها. وأشارت إلى أنه حال ثبوث وجود قنبلة على الطائرة، فإننا نأمل اتخاذ  الروسية، وأنها تنتظر التقرير النهائي حول

إجراءات أمنية كافية لمنع تكرار هذه الحوادث في المستقبل. وقالت السفيرة، في تصريحات صحفية، إن "منع السياحة عن مصر 

آالف سائح تشيكي زاروا مصر خالل العام  661ة أن نحو هو ما يريده اإلرهابيون، وعلينا أال أن نكون لعبة في أيديهم"، مضيف

 في المائة في أول ثمانية أشهر من هذا العام". 51الماضي، وأنه هناك زيادة تقدر بنحو 

 62/66/5162 الشروق

 يظهر فى تركيا« المرشد الغائب»اليوم.. 

قالت مصادر إخوانية مطلعة إن محمود عزت نائب مرشد اإلخوان والقائم بأعماله، والمختفى منذ فض اعتصام رابعة العدوية، 

سينعقد  تمكن من الهرب خارج مصر خالل األيام القليلة الماضية، مضيفة أنه سيشارك فى أجتماع مجلس شورى اإلخوان الذى

اليوم سيسعى إلى تقليص نفوذ جبهة عضو مكتب اإلرشاد محمد « شورى اإلخوان»اليوم فى تركيا. وأشارت المصادر إلى أن اجتماع 

كمال المسئول عما يعرف بلجنة إدارة األزمة التى تم تشكيلها إلدراة شئون الجماعة فى مصر بديال لمكتب اإلرشاد وأوضحت المصادر 

سينعقد لبحث تداعيات األزمة الداخلية بالجماعة بعد فشل محاوالت عدد من رموز التنظيم الدولى فى « نشورى اإلخوا»أن 

 احتوائها مثل راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة بتونس، وغيره من قيادات الجماعة باألردن والمغرب.

 61/66/5162 الشروق

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/837156
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15112015&id=64558d40-430c-46a6-9cd6-e1050a89c95a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16112015&id=cf34162d-c146-4431-80ae-7bf4b3c15f30
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 السياسة الداخلية 

 -الرئاسة المصرية :

 السيسى يستعرض مع الحكومة المشروع القومى لمياه الشرب والصرف الصحى

ير وصرح السف المائية والري.ِاجتمع السيسى أمس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وذلك بحضور وزيرى اإلسكان والمرافق، والموارد 

عالء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خالل االجتماع استعراض االستعدادات الجارية لمواجهة النّوة 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن صرف التعويضات .المقبلة على السواحل المصرية، والسيما فى محافظتى اإلسكندرية والبحيرة

الُمضارين جراء موجة األمطار الماضية سيبدأ يوم االثنين، موضحًا أن إجمالى مساحة األراضى الُمضارة بلغ خمسين ألف للمزارعين 

 ألفا فى محافظة اإلسكندرية.  51ألفا فى محافظة البحيرة و 52فدان من بينها 

 61/66/5162 األهرام

 السيسى : نسعى للتكامل مع دول حوض النيل 

أكد السيسى حرص مصر على تطوير عالقاتها مع الدول اإلفريقية وتحقيق تكامل مع دول حوض النيل، منوهًا إلى أن نهر النيل 

للشعب المصري.وعبر خالل لقائه أمس وفدًا من النواب األعضاء بلجنة الدفاع والعالقات ُيمثل المصدر الوحيد تقريبًا للمياه 

الخارجية في برلمان كينيا عن تقدير مصر لحرص كينيا على التوصل إلى صيغة توافقية للبنود الخالفية باالتفاق اإلطاري لحوض 

وصرح السفير .تنفيذ مشروعات التنمية بتلك الدول النيل على نحو يحفظ مصالح جميع دول الحوض، ويتيح المضي قدمًا في

عالء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، بأن رئيس الوفد البرلمانى أكد موقف كينيا الثابت بشأن تحقيق المصالح المشتركة 

 لجميع دول حوض النيل دون اإلضرار بأحد.

 61/66/5162 األهرام

 -الحكومة المصرية :

 وزير التنمية المحلية يصل المنطقة الشمالية العسكرية لتسليم تعويضات السيول

وصل أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية إلى مقر المنطقة الشمالية العسكرية باإلسكندرية لتسليم التعويضات الالزمة لحوالى 

مزارعا بمحافظة البحيرة عن األراضى الزراعية التى أتلفتها السيول التى اجتاحت المحافظة خالل األيام الماضية ويأتى ذلك  621

ات المزارعين عن طريق البنوك المختلفة، ويشارك فى تسليم التعويضات اللواء أركان حرب محمد تمهيدا لصرف باقى تعويض

جانبها أكدت ومن الزملوط قائد المنطقة الشمالية العسكرية، و محمد سلطان محافظ البحيرة، ومسئولو صندوق تحيا مصر 

كتعويض عن كل فدان قطن وبنجر أتلفته السيول، جنيه  6111المهندسة نادية عبده نائب محافظ البحيرة، أنه سيتم صرف 

   .لفدان الخرشوف والبطاطس 6011جنيه لفدان الخضروات و 5111باإلضافة إلى صرف 

 61/66/5162 اليوم السابع 

  غدا.. الحكومة تعقد اجتماعها األسبوعى بشرم الشيخ

يعقد شريف إسماعيل رئيس الوزراء اجتماع الحكومة األسبوعى، غدًا الثالثاء، بمدينة شرم الشيخ، فى إطار جهود الحكومة  

آمنة، ويناقش االجتماع الملفات األمنية واالقتصادية  لتشجيع السياحة الداخلية بمدينة شرم الشيخ، والتأكيد على أن المدينة

  .وتقارير الوزراء المختلفة

 61/66/5162 اليوم السابع 

http://www.ahram.org.eg/News/131726/136/454158/%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-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131726/25/454079/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89--%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/11/16/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%B9/2444038#.VkmcD3YrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/16/%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%89-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE/2444008#.VkmcHnYrLIU
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 «النواب»من برنامجها لطرحه على  %01الحكومة تستقر على 

واالقتصادية واالجتماعية كانت فى مقدمة الملفات التى ركز عليها رئيس الوزراء، خالل  قال مصادر حكومية إن الملفات الخدمية

صياغته برنامج الحكومة المقرر تقديمه لمجلس النواب فى أولى جلساته بداية شهر ديسمبر وتوضح المصادر، أنه تم االستقرار 

 تصادى والخدمات الحكومية.من برنامج الحكومة، خاصة فى الملف االق %01على صياغة ما يقرب من 

 61/66/5165 الشروق

 -األنتخابات البرلمانية :

 

 صراع شرس بين األحزاب على مقاعد المرحلة الثانية

تجرى  25" و"المؤتمر"21و"النور 22و"حماة الوطن"  01و"مستقبل وطن"  662المصريين األحرار"مرشحا و" 611الوفد" يدفع بـ”

نوفمبر فى الخارج ويومى  55و 56محافظة وتجرى عملية التصويت يومى  61الجولة الثانية من االنتخابات البرلمانية والتى تشمل 

مقعدا، فى حين يتنافس على القوائم فى قطاع  555حا على مترش 5082نوفمبر فى الداخل، ويتنافس بالنظام الفردى  51و55

قوائم هي: فى حب مصر، وحزب النور، و ائتالف الجبهة المصرية وتيار االستقالل، والتحالف  8القاهرة ووسط وجنوب الدلتا 

من إجمالى عدد  % 2الجمهورى للقوى االجتماعية وفى قطاع شرق الدلتا قائمة فى حب مصر فقط، التى تحتاج للفوز بنسبة 

 المقيدين فى قاعدة بيانات الناخبين.

 61/66/2516 األهرام

 -األحزاب :

 

 "المصريين األحرار": تراشق القوائم المتنافسة بعد ثورتين "شىء مؤسف"

استنكر الدكتور عصام خليل القائم بأعمال رئيس حزب المصريين األحرار، التراشق الحادث بين القوائم االنتخابية المتنافسة،  

موضحا انه من المؤسف أن يكون التنافس االنتخابى بعد ثورتين قائم على الشتيمة المتبادلة"، مطالبا الجميع بالتنافس على 

 االنتخابية والخطة داخل البرلمان المقبل.  أسس واضحة، كاألفكار والبرامج

 61/66/5162 اليوم السابع 

 

  ومخطط دولى لـ"تركيع" مصرفى حب مصر": محاربة أمريكا لـ"داعش" تمثيلية "

قال طارق الخولى عضو اللجنة التنسيقية لقائمة "فى حب مصر" إن ما تتعرض له روسيا وفرنسا من إرهاب يرجع لعزمهم محاربة  

تنظيم داعش فعليا فى ظل تمثيلية أمريكية تدعى محاربة داعش فى حين أن أمريكا وحلفائها تركيا وقطر يعملون على دعم 

يونيو". وأوضح  أنه كان من المفترض أن تكون مصر فى عهد  11مال فى "لحلحة" المخطط الذى أسقطه المصريين فى اإلرهاب أ

اإلخوان على مسار محدد من قوى إقليمية ودولية طبقا لمخططات موضوعة تستهدف إدخال المنطقة فى مرتع اإلرهاب وتحويلها 

يونيو التى قلبت الموازين، وبالتالى ما يحدث  11يستكمل المخطط لوال ثورة  لمحاور متحاربة ومتنازعة مذهبيا. وأضاف "كاد أن

  ."اآلن من تبعات سقوط الطائرة الروسية ألجل تركيع مصر اقتصاديا وتحويلها لدولة فاشلة

 61/66/5162 اليوم السابع

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16112015&id=cd988ff8-f949-4c4b-947a-1d9855e62374
http://www.ahram.org.eg/News/131726/145/454120/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/11/16/%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%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D9%89%D8%A1-%D9%85%D8%A4%D8%B3/2443784#.VkmccXYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/16/%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%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D9%89%D8%A1-%D9%85%D8%A4%D8%B3/2443784#.VkmccXYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/16/%D9%81%D9%89-%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%84%D9%80%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%80%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B9-%D9%85/2443711#.Vkmco3YrLIU
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  الوفد": المنافسة فى المرحلة الثانية "مقفولة" على عدد من األحزاب"

إن الحزب سيحقق تقدما فى المرحلة الثانية من االنتخابات البرلمانية، مؤكدا أن قال حسام الخولى نائب رئيس حزب الوفد، 

مواطن قوتهم فى الدلتا تفوق قوتهم فى الصعيد وفقا لألرقام المسجلة من االنتخابات البرلمانية الماضية. وأضاف أن المنافسة 

أحزاب، مؤكدا أن اختيارات  الناخب فى  618الحديث عن فى المرحلة الثانية باتت "مقفولة" على عدد محدد من األحزاب بدال من 

 . المرحلة الثانية ال يمكن توقعها بشكل حاسم ما إن كانت نسب األحزاب ستزيد بشكل عام أم ال

 61/66/5162 اليوم السابع 

 

 أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين المال السياسى بطل االنتخابات البرلمانية

أن المال السياسى هو البطل والمسيطر على « فى حب مصر»المحافظين، المرشح على قائمة أكد أكمل قرطام رئيس حزب 

و يرى أن .مليونا فى دوائرهم 82بعض المرشحين أنفقوا ما يزيد على »االنتخابات البرلمانية فى المرحلة األولى، مشيرا إلى أن 

إذا تعدى على الدستور، مضيفا أن مهمته محاسبة الحكومة  البرلمان ليس من اختصاصاته معارضة الرئيس وال الوقوف أمامه إال

فى »من مقاعد البرلمان فى الجولة األولى.و رجح  فوز قائمة  %21لو كنت استخدمت المال السياسى لحصلنا على »فقط، مؤكدا: 

 االستقرار.»من الجولة األولى، حيث إن الناخبين يعتبرونها قائمة « حب مصر

 61/66/5162 الشروق

 -منظمات المجتمع المدنى :

 

 نادى القضاة ينظم رحالت أسبوعية إلى "شرم الشيخ" لدعم السياحة

قرر المستشار عبد اهلل فتحى، رئيس نادى القضاة، تنظيم رحلة أسبوعية لشرم الشيخ، مخصصة ألسر وعائالت القضاة، لدعم  

 السياحة. 

 61/66/5162 اليوم السابع

 

 يظهر فى تركيا« المرشد الغائب»اليوم.. 

قالت مصادر إخوانية مطلعة إن محمود عزت نائب مرشد اإلخوان والقائم بأعماله، والمختفى منذ فض اعتصام رابعة العدوية، 

الذى سينعقد تمكن من الهرب خارج مصر خالل األيام القليلة الماضية، مضيفة أنه سيشارك فى أجتماع مجلس شورى اإلخوان 

اليوم سيسعى إلى تقليص نفوذ جبهة عضو مكتب اإلرشاد محمد « شورى اإلخوان»وأشارت المصادر إلى أن اجتماع .اليوم فى تركيا

وأوضحت المصادر .كمال المسئول عما يعرف بلجنة إدارة األزمة التى تم تشكيلها إلدراة شئون الجماعة فى مصر بديال لمكتب اإلرشاد

سينعقد لبحث تداعيات األزمة الداخلية بالجماعة بعد فشل محاوالت عدد من رموز التنظيم الدولى فى « خوانشورى اإل»أن 

 احتوائها مثل راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة بتونس، وغيره من قيادات الجماعة باألردن والمغرب.

 61/66/5162 الشروق

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2015/11/16/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF--%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8/2443683#.VkmcsXYrLIU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16112015&id=067a7af6-2bb8-4d3d-ae24-db665baafa2d
http://www.youm7.com/story/2015/11/16/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9/2443828#.VkmcUnYrLIU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16112015&id=cf34162d-c146-4431-80ae-7bf4b3c15f30


 

 

5162نوفمبر  61نشرة   مرصد اإلعالم المصري       9   

 

 تدشين حملة دولية للتضامن مع طالب مصر

أطلقت كيانات واتحادات طالبية مصرية وأفريقية وغربية حملة دولية شعبية تحت شعار "تضامن"، للمطالبة بكشف حقيقة 

قضايا الطالب العادلة على مستوي العالم"، وذلك بالتزامن مع يوم  ما يتعرض له طالب مصر من "تنكيل ولحشد التضامن مع

بمشاركة أكثر من  -وقال نائب رئيس اتحاد طالب مصر أحمد البقري، إنهم .تشرين الثاني نوفمبر الجاري 62الطالب العالمي في 

تركيا، للتعريف بما يحدث من يوم الثالثاء المقبل، ب -ضمن حملتهم الدولية -سينظمون مؤتمرا صحفيا -اتحاد طالبي 62

 انتهاكات وقمع للحركة الطالبية في مصر.

 62/66/5162 – 56عربى 

 -التصريحات :

 ساويرس يواصل هذيانه.. ويدعو لوضع مطارات مصر رهن الوصاية الخارجية

وشركات األمن تابع "نجيب ساويرس" رئيس حزب "المصريين األحرار"، سقطاته وهذيانه، حيث أكد على أهمية دعوة مؤسسات 

العالمية لمراجعة تأمينات المطارات المصرية، األمر الذي يؤكد دعمه لالفتراءات التي تقال عن مصر، خاصة بعد سقوط الطائرة 

وأضاف "ساويرس" في مقال إلحدى الصحف القومية بعنوان "أنقذوا السياحة"، إنه على استعداد لإلشراف على تنظيم  .الروسية

إلعالن فيه عن اإلجراءات التأمينية الجديدة، قاًئال: "إنه بمجرد استعادة ثقة القادمين إلى مصر بأن المطارات مؤتمر عالمي يتم ا

 ."أصبحت آمنة سيتوافد الكثيرون

 61/66/5162 البوابة نيوز

 لصعود داعشالبرادعي: مرسي مزق البالد إربا وال أرى نهاية 

قال الدكتور محمد البرادعي، إن الرئيس محمد مرسي، "ارتكب خطأ كبيرا بعد انتخابه، حيث استقطب المجتمع المصري بشكل 

سويسرية إن   وقال في حوار لصحيفة ."كبير، وقاد البالد مع طائفة"، مضيفا "لو كان تصرف رئيسا للبالد كلها، لبقي في السلطة

و نفى إمكانية تزوير انتخابات مجلس النواب األخيرة، قائال: "هذا ليس من الضروري؛ ألن النظام االنتخابي  ."ا"مرسي مزق البالد إرب

وتقسيم الدوائر يضمنان أن المعارضة ال توجد لديها فرصة لصالح مرشحين من عهد مبارك القديم، وأتباع السيسي، والناس 

ة اإلخوان المسلمين ال يمكن التكهن بها اليوم؛ ألن ما حدث بعد سقوط الرئيس وأضاف قائال: "إن قوة جماع."الذين لديهم المال

ورأى أن "الربيع العربي" ."مبارك كان بفضل كونها القوى المنظمة الوحيدة في حالة من الفوضى، ولم يكونوا األغلبية من السكان

النتقال إلى الديمقراطية يحتاج إلى الصبر، وال يمكن أن اتخذ تطورا "مخيبا لآلمال"، موضحا أن "مصر تمر بمرحلة صعبة" وأكد أن ا

 يحدث بين عشية وضحاها.

 61/66/5162 – 56عربى 

 مختار نوح: إسرائيل وأمريكا مولتا "داعش" للقيام بعملية باريس اإلرهابية

فى فرنسا، خاصة أن باريس تدعم النظام أكد مختار نوح، أن إسرائيل وأمريكا مولتا تنظيم "داعش" للقيام بالعملية اإلرهابية  

السورى ولديها موقف من التنظيم خالل الفترة األخيرة. وأضاف أن سبب عدم ضرب داعش إسرائيل حتى اآلن أن "تل أبيب" هى 

من تمول داعش وتدعمها بطرق غير مباشرة تماما، بينما يضرب التنظيم أهدافا فى كل من سوريا والعراق ومصر والسعودية 

لكويت وفرنسا وروسيا . وأوضح أن إسرائيل هى من تحرض داعش بطرق غير مباشرة على ضرب أهداف بعينها، لذلك تعلن وا

  .دائما أن لديها معلومات عن عملية إرهابية، حيث هى المخطط الفعلى لها

 61/66/5162 اليوم السابع

http://arabi21.com/story/873262/%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1#tag_49232
http://www.albawabhnews.com/1608062
http://arabi21.com/story/873360/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B2%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A5%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D8%B1%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4#tag_49232
http://www.youm7.com/story/2015/11/16/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%AD--%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84/2443761#.VkmcgXYrLIU
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  كمال حبيب: أوروبا ستبدأ فى اتخاذ إجراءات ضد التشدد وستراقب الخطاب الدينى

دول أوروبا ستبدأ فى اتخاذ إجراءات ضد التشدد الدينى لمواطنى بلدانهم من المسلمين، الذين قال الدكتور كمال حبيب إن 

يرفضون االندماج فى تقاليد الجمهورية العلمانية فى فرنسا. أن معظم المهاجرين من حاملى الجوازات الغربية إلى داعش فى 

يدون االلتحاق بدولة الخالفة وفق وهمهم، الفتا إلى أن هؤالء سوريا والعراق هم مواطنون لتلك الدول، وسئموا العيش فيها وير

سيتم فرض إجراءات ضدهم تتضمن مراقبة ومنع السفر، وربما تتضمن تسجيل لمكالماتهم الهاتفية. وأكد حبيب أن من بين 

ه اإلجراءات مراقبة الخطاب تلك اإلجراءات أيضا التقليل أو منع استقبال الالجئين القادمين من الشرق األوسط، موضحا أن ضمن هذ

الدينى المتشدد فى المساجد، ومتابعة الخطاب على وسائل التواصل االجتماعى، ومراقبة من يروجون لخطاب داعش والجهاد 

  .وغيرها من التنظيمات اإلرهابية

 61/66/5162 اليوم السابع 

  وزير الرى األسبق: مباحثات مصر وإثيوبيا عن "النهضة" تحت صفر والسد يهددنا

م، وزير الرى والموارد المائية األسبق، إن البالغ المقدم ضده من وزير الرى الحالى بسبب تصريحاته قال الدكتور محمد نصر الدين عال

حول بناء سد النهضة والمباحثات التى تجريها مصر مع إثيوبيا تم التحفظ عليه من قبل النائب العام، مؤكدا أن المباحثات 

تهديد غير مباشرة، وأنه سيتم فتح ملفات فساد أثناء تولى  المصرية عن سد النهضة "تحت صفر". وأضاف أن هناك رسائل

سنوات وتم  2حقيبة الوزارة، الفتا إلى أن هناك خطرا دائما من بناء سد النهضة وهذا الملف ال يدار بطريقة جيدة، وتم إهدار 

 .%21االنتهاء من بناء السد بنسبة 

 61/66/5162 اليوم السابع 

 ممدوح حمزة: السيسي ماحطش حجر أساس ألي مشروع يوّحد بيه ربنا

وقال "البطالة بتزيد، .أعرب المهندس ممدوح حمزة، عن شعوره بالقلق الشديد تجاه األوضاع االقتصادية التي تمر بها مصر حاليا

عجز الموازنة بيزيد، ميزان المدفوعات سيئ جدا، والدوالر قيمته ارتفعت وأضاف "االحتياطي النقدي كله مش بتاعنا، ده كله 

وانفعل في حديثه قائال: "مافيش أي مشروع إنتاجي، الرئيس ماحطش ."ودائع بتاعت خواجات أجانب وعرب كله في اتجاه الغلط

 صنع يوحد بيه ربنا.حجر أساس لم

 62/66/5162 رصد

  -توك شو :

 إبراهيم عيسى بـ"القاهرة والناس": الوهابية تسببت فى القتل ودمرت العالم

ويفعلون ذلك قال إبراهيم عيسى، إن مرتكبى تفجيرات باريس، يقتلون باسم اإلسالم، ويعتقدون أنهم المسلمون حقا، 

مستندين إلى أحاديث نبوية موجودة بالبخارى واستنادا إلى ابن تيمية والوهابية. وأضاف أن القتلة وسفاكى الدماء، يستندون 

إلى بعض األحاديث النبوية الضعيفة وبعض فتاوى األئمة والفقهاء، مشددا على ضرورة مواجهة ما وجد فى هذه الكتب من أمور 

ء، ويجب التنصل منها. وناشد علماء األزهر، أن يوضحوا للناس أن ابن تيمية ليس اإلسالم وال شيخ اإلسالم، تدعو إلى سفك الدما

قائاًل "ارحموا اإلنسانية، واطلعوا ردوا وقولوا إن هذا فهم ضيق مكفر مضيفا: "السلفية والوهابية تؤدى إلى اإلرهاب والقتل 

، ومذهبهم محدود وضيق األفق والصدر، ولما بقا معهم %2عبد الوهاب ال يتجاوزن الـ والتكفير.. فالحنابلة وأنصار ابن تمية وابن

 . فلوس دمروا العالم كما نرى

 61/66/5162 عاليوم الساب

http://www.youm7.com/story/2015/11/16/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8--%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%A7/2443710#.VkmcqXYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/15/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82--%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84/2443269#.Vkmc7nYrLIU
http://rassd.com/165316.htm
http://www.youm7.com/story/2015/11/16/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3--%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%AA/2443704#.Vkmcj3YrLIU
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 -سوشيال ميديا :

 لليوم الثانى..هاشتاج"المسلمون ليسوا إرهابيين"يتصدر تويتر بعد تفجيرات باريس

تصدر هاشتاج "المسلمون ليسوا إرهابيين"، لليوم الثانى على التوالى، قائمة الهاشتاجات األكثر تداوالً على موقع "تويتر"، اليوم، 

 فى صدارة التصنيف اليومى. واحتل الهاشتاج، المرتبة األولى

 61/66/5162 اليوم السابع

 "يصحش كدهالزند يطالب المصريين بالعيش بجنيهين والناشطون: "ما 

ربع دوالر -جنيهات في اليوم  1أو  5اكد وزير العدل، المستشار أحمد الزند أكد الزند، أن "المصري عبقري، ويستطيع العيش بـ

لمواجهة ظروف بلده الصعبة"، ففتح عليه عاصفة من التعليقات والهجوم والسخرية، من "الرجل الذي ال يكف عن ملء  -تقريبا

جنيهات يعيش بهم المصري، "بتاع دولة العبيد". فرد عليه ناشطون  1و 5ضاء باألموال، يتحدث عن جيوب ملئه من أهل الق

 ._جنيه_الزند_يعمل_إيه5بتدشين هاشتاج #ب

 61/66/5162 العربى الجديد

 أحمد منصور: عمر سليمان أفسد جهاز المخابرات المصرية

وقال في تغريدة عبر .جهاز المخابرات المصرية اتهم اإلعالمي أحمد منصور، عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات الراحل، بإفساد 

حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "عمر سليمان فتح ملفات الخدمة السرية لألمريكان واإلسرائيليين وكشف أوراق وأسرار 

فاء وسمح وأضاف: "عمر سليمان أفسد جهاز المخابرات وأبعد الضباط األك المخابرات المصرية لهم تحت ستار التعاون األمنى".

 للضباط الفاسدين بتقديم خدمات لرجال األعمال من خالل استغالل مناصبهم".

 62/66/5162 مصر العربية

 ب محامي األسد والسيسيأيمن نور بعد هجمات باريس: اإلرها

وقال في تغريدة عبر حسابه على .أدان الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة الحادث الذي تعرضت له فرنسا مساء الجمعة

وتابع: "باريس أبحث عن المستفيد، نرفض الدم باسم ."اإلرهاب األسود محامي إسرائيل واألسد والسيسي الوحيد“موقع "تويتر": 

 عقل يقتل األبرياء".أي دين أو 

 68/66/5162 مصر العربية

 سواني: اإلعالم استغل هجمات باريس لنفاق السيسيألعالء ا

وقال .األسواني أن اإلعالم المصري استغل الهجمات التي تعرضت لها باريس مساء الجمعة لنفاق السيسي رأى الكاتب والروائي عالء

قتل همجي عشوائي لألبرياء في باريس والعالم كله حزين وفي مصر بعض “في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": 

 هذه المخلوقات؟".اإلعالميين لم يروا في المأساة إال فرصة أخرى لنفاق السيسي، ما 

 68/66/5162 مصر العربية

 صحفي فرنسي يتعجب من موقف اإلعالم المصري تجاه هجمات باريس

وقال في تغريدة عبر .فرنسي متواجد بالقاهرة تعجبه من موقف اإلعالم المصري تجاه حادث باريسأبدى "اليكسندر" صحفي 

أتعجب من بعض اإلعالميين فى مصر الذين يتشفوا مما حدث من اعتداءات “حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": 

 باريس، كما لو أن فرنسا عدو".

 68/66/5162 مصر العربية

http://www.youm7.com/story/2015/11/16/%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%89%D9%87%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%A7-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%AC/2443829#.VkmcYnYrLIU
http://www.alaraby.co.uk/medianews/2015/11/16/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D8%AD%D8%B4-%D9%83%D8%AF%D9%87
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/794151-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%B3%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/792249-%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/792027-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%EF%BB%B7%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/792048-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
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 سقطة جديدة لـ "األهرام" حول هجمات باريس"بعد صورة معرض "تحيا مصر

حيث نشرت خبر الحادث .ام في سقطة جديدة تعليًقا على الحادث الذي تعرضت له فرنسا مساء أمس الجمعةوقعت مؤسسة األهر

واستنكر العديد  أهداف" في باريس". 2عبر موقعها اإللكتروني بعنوان "فرنسا تفوز على ألمانيا بثنائية ودًيا.. واإلرهاب يسجل "

الذي دعا "األهرام" إلي تغييره حيث أصبح "فرنسا تفوز على ألمانيا بثنائية ودًيا من رواد السوشيال ميديا العنوان السابق، األمر 

 قبل سلسلة هجمات تضرب باريس".

 68/66/5162 مصر العربية

 رسالة حازم حسني لإلعالم بعد هجمات باريس

وجه الدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية رسالة قوية لوسائل اإلعالم في مصر بعد الحادث الذي تعرضت له فرنسا مساء 

حسابه على موقع "فيس بوك": "المقارنات المجانية، يبدو أن أنصار السيسى قد وجدوا فى هجمات وقال في تدوينة عبر .الجمعة

وأضاف: "هناك فرق بين دولة تستطيع حشد العالم  باريس اإلرهابية فرصتهم إلخراج النظام من ورطته، يا سادة، هناك فرق".

ا كم -بل وتحالف ضدها وضد مصالحها  -أ به وقد انفض عنها لمؤازرتها فى محنتها، وأخرى تظن العالم متصالحًا معها ثم تفاج

وواصل: "هناك فرق بين دولة قوية يأتيها اإلرهاب من خارج ثقافتها وألسباب ال عالقة لها بسياساتها ."رأينا فى األيام الماضية

واختتم: "كفانا مقارنات ."وهن مع مواطنيها، وأخرى يأتيها اإلرهاب من داخل ثقافتها وبسبب غفلتها عما أصابها من ضعف ومن

 مجانية وكأننا وفرنسا، أو كأننا وروسيا، نعانى من نفس األمراض، صحيح هو نفس اإلرهاب، لكنه بالتأكيد ليس نفس السياق".

 68/66/5162 مصر العربية

 هجمات باريس يثير غضب متابعيهاتعليق لميس الحديدي علي 

وقالت .أثار تعليق اإلعالمية لميس الحديدي على الهجمات التي تعرضت لها فرنسا مساء أمس الجمعة غضب العديد من متابعيها

عاوزين نبعت لجنة تفتش على المطاعم فى باريس، كده “لميس في تغريدة عبر حسابها على موقع التدوين المصغر "تويتر": 

 قلق".

 68/66/5162 مصر العربية

 حازم حسني: الجيش الفرنسى لم يترك ثكناته ليصبح بديًلا عن الدولة

يناير، وبين دور الجيش الفرنسي في مواهجة هجمات فرنسا  52ري أثناء ثورة قارن حازم حسني، بين دور الجيش المص

وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "الجيش نزل باريس يا اخواننا، يا لها من فرصة للتدليس!، صحيح، .اآلخيرة

أمال زعالنين ليه من الجيش المصرى  صدق اللى قال إن كله عند العرب صابون!، الجيش الفرنسى ساب ثكناته ونزل باريس،

 5166يناير  50وأضاف: "الحقيقة هى إن مافيش حد زعل من الجيش المصرى إنه ساب ثكناته فى  وبتقولوا له يرجع ثكناته؟".

عب ونزل القاهرة، ألنه كان ظرفًا طارئًا يؤدى فيه الجيش واجبه فى حماية الدولة، وقتها هتف ميدان التحرير بإن الجيش والش

إيد واحدة، فى الوقت ده كان الجيش المصرى فى وضع مشابه لوضع الجيش الفرنسى فى باريس فى هذه األيام الصعبة من شهر 

وأردف: "الجيش الفرنسى نزل  ، وبالتأكيد من حق الفرنسيين يهتفوا ولو بصمت إن جيشهم وشعبهم إيد واحدة!". 5162نوفمبر 

و بمثابة إعالن حرب على فرنسا، وبيقوم بواجبه اللى قام بيه الجيش المصرى أكتر باريس عشان يحمى العاصمة من هجوم ه

من مرة من غير ما حد من المصريين يزعل من الدور اللى قام بيه، فياريت لما حد يعقد المقارنات بين رد فعل ورد فعل إنه 

 تلبك معوى، وجايز قوى ينتهى بتسمم!". ياخد باله من التواريخ ومن المهام، ألن كتر أكل الصابون ح يجيب لنا كلنا

 68/66/5162 مصر العربية

http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/792201-%D8%B3%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/792165-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/792072-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%87%D8%A7
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/794085-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%89-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%AB%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%8A%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
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  النشره المجتمعية

 اوال: الحراك المجتمعي

 

 وقفة احتجاجية للعاملين بالنقل النهري رفًضا للخصم من مستحقاتهم

كشف موقع المصري اليوم بالصور عن وقفة احتجاجية نظمها العاملون بهيئة النقل النهري وقال أحد المتظاهرين إن العاملين 

جلس إدارة هيئة النقل النهري من مستحقات العاملين منذ في هيئة النقل النهري نظموا الوقفة احتجاًجا على خصم رئيس م

شهور فضال عن عدم توافق العاملين مع رؤية مجلس اإلدارة بشأن قانون الخدمة المدنية وأظهرت الصور وقوف  8أكثر من 

ته حاولة منهم لمقابلالعاملين أمام مبنى الهيئة في منطقة أثر النبي وبينها صورة لهم وهم داخل مكتب رئيس مجلس اإلدارة في م

 1155وحسب الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء فإن إجمالي العاملين في نشاط نقل البضائع والركاب فى قطاع النقل النهري بلغ 

 عاماًل فى القطاع الخاص. 015عاماًل فى القطاع الحكومى،  5551عاماًل، منهم 

 61/66/5162 المصري اليوم

  ثانيا:قضايا المجتمع

 االقتصاد:

 

 مليار جنيه 2٫8تراجع حاد فى مؤشرات البورصة ورأسمالها يخسر 

لمؤشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة %1،1تعرضت البورصة فى بداية تعامالت االسبوع لتراجع حاد فى المؤشرات تراوح بين 

الذى يعبر عن االسهم القيادية وانخفض رأس المال السوقى  51لمؤشر الـ %2٫20و  21لمؤشر الـ  %8٫25و  11لمؤشر الـ 8٫61%

 مليار جنيه. 2٫8

 61/66/5162 جريدة االهرام

 

 لعدم توافر مياه صالحة.. نقل أول مصنع للغذاء من اإلسكندرية للمنطقة الصناعية باإلمارات

مستثمري برج العرب إنه قد تم البدء في إجراءات نقل أول مصنع غذاء من المنطقة  قال محمد فرج عامر رئيس جمعية 

 .الصناعية بالمدينة إلي المنطقة الصناعية بالشارقة في دولة اإلمارات نظًرا لعدم توافر المياه الصالحة للصناعات الغذائية

 61/66/5162 الهرامبوابة ا

 

 خسائر شركة رمكو إلنشاء القرى السياحية %86

التسعة أشهر األولى من العام  إن خسائرها في يوم األحد لها للبورصة نشرته قالت شركة رمكو إلنشاء القرى السياحية في بيان

مليون  11.21بعد الضرائب بلغ صافي خسائر  حيث أظهرت قوائمها المالية المستقلة %01.1الجاري قد ارتفعت بنسبة تبلغ 

 مليون جنيه قبل عام. 60.6جنيه، مقارنة بـ

 61/66/5162 رصد

http://sharek.almasryalyoum.com/cities/cairo/466349/
http://www.ahram.org.eg/News/131726/5/454192/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D9%AB-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/5/35/807445/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%BA.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/807445.aspx
http://rassd.com/165347.htm
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 الزراعه:

 نقيب الفالحين باالسكندرية يكشف عن الكارثة:غرق قرى بنجر السـكر فى غيبة المسـئولين

الفترة الماضية كانت صفعة للمسئولين بالمحليات وبعض الوزارات لتكشف عن كم االمطار التى شهدتها محافظات مصر خالل 

هائل من االهمال والالمباالة والفساد الذى استشرى فى المحافظات وأدى ذلك الى تكبد الدولة لخسائر تقدربماليين الجنيهات الى 

وى حامد محمد نقيب الفالحين الزراعيين جانب الخسائر البشرية فى عشرات الضحايا بالبحيرة واالسكندريةوكشف سعدا

باالسكندرية عن الكارثة التىتعرضت لها القرى فيقول : سوف يعرف الجميع أثار كارثة غرق قرى بنجرالسكر خالل الفترة القادمة 

ر ن مشروع بنجعندما يعانى المواطن من نقص الخضروات والفاكهة وايضاالقمح واالرتفاع الجنونى السعار هذه السلع مشيراً الى أ

 ( قرية وتبلغ مساحته نحو مليون فدان .15السكرباالسكندرية يضم )

 61/66/5162 جريدة االهرام

 الصحه:

 يذ ضد التيتانوس وااللتهاب السحائىماليين تلم 0تطعيم 

أن الوزارة ستطلق بداية من ديسمبر المقبل   الصحةوزارة الوقائى ب الطب رئيس قطاع  عمرو قنديل أعلن الدكتور

 .يهمليون جن 12وااللتهاب السحائى وذلك بتكلفة  التيتانوسماليين تلميذ ضد أمراض الدفنتريا و 0لـ  تطعيم حملة

 61/66/5162 المصري اليوم

 : السياحه

 %61رئيس الغرفة السياحية: إشغاالت الفنادق تصل إلى  

ربما يصل إلى أكد إلهامي الزيات رئيس اتحاد غرف السياحة أن نسبة الحجوزات السياحية الوافدة إلى مصر تعرضت لتراجع حاد 

نوفمبر  62على أقصى تقدير وفي سياق رده على سؤال وجهته اإلعالمية لبنى عسل على قناة "الحياة" مساء أمس األحد  %62أو  61

تصريحات معالي الوزير »قال إلهامي:  %21حول تصريحات وزير السياحة بحكومة االنقالب هشام زعزوع حول تراجع الحجوزات إلى 

 «.يوم األحد القادم %61ماضي أما اليوم فقد تراجعت الحجوزات السياحية الوافدة بشدة ربما تصل إلى كانت األسبوع ال

 61/66/5162 الحريه والعداله

 االعالم :

 مفيشعزة الحناوي: أيام اإلخوان كان رأي ورأي آخر.. دلوقت 

فاجأت مذيعة التلفزيون المصري الموقوفة عن العمل عزة الحناوي أحد المذيعين المؤيدين للنظام ببرنامج "العاشرة مساء" 

وقال المذيع في مداخلة "أنِت توحين لي بأنك تم ."الذي يقدمه وائل اإلبراشي قائلة إنه "في زمن اإلخوان كان هناك رأي ورأي آخر

ادك رئيس الجمهورية مع أن هذا ليس حقيقيا وأنا انتقده في حلقاتي بشكل طبيعي ولم يوقفني أحد" إيقافك عن العمل النتق

وردت الحناوي قائلة: "طيب ."وأضاف أن "ما تقولينه خطير لدرجة تجعلنا كإعالميين نخاف ألن هناك هجمة على حرية اإلعالم

خر" موضحة بالقول أنه: "ده حتى أيام اإلخوان كان فيه رأي ورأي ياريت أنا بطالب بده أدوني فرصة أني أجيب الرأي والرأي اال

 ."معارض، دلوقت مفيش غير رأي واحد بس

 61/66/5162 – 56العربي 

 

http://www.ahram.org.eg/News/131726/29/454171/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D9%82%D8%B1%D9%89-%D8%A8.aspx
http://www.almasryalyoum.com/tag/60116
http://www.almasryalyoum.com/tag/155756
http://www.almasryalyoum.com/tag/142
http://www.almasryalyoum.com/tag/171
http://www.almasryalyoum.com/tag/129789
http://www.almasryalyoum.com/news/details/844101
http://www.fj-p.com/Our_news_Details.aspx?News_ID=80878
http://arabi21.com/story/873348/%D8%B9%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88#tag_49232
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 : النقل

 

 القطار المكهرب إلى الرئاسة للتصديق النهائيترسل ملف « النقل»

إنه من المنتظر توقيع العقد ووضع حجر األساس قبل نهاية العام « المصري اليوم»قال الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل لـ

ر الجديد بأنه القطا« الجيوشي»مليون دوالر ووصف  221شهًرا وأضاف أن قيمة العقد مليار و 11الجاري وإن مدة التنفيذ تستغرق 

في الخدمات الحديثة حيث أنه ألول مرة يعمل قطار بالطاقة الكهربائية مؤكًدا التزام الشركة بعقد صيانة « نقلة نوعية»يعد 

 سنوات. 61مدته 

 61/66/5162 المصري اليوم

 

 خروج قطار ركاب عن القضبان بعد مغادرته محطة مصر فى طريقه إليتاى البارود              

المتوجه من القاهرة إلى إيتاى البارود بالبحيرة عن القضبان بعد أمتار من قيامه من محطة مصر  121خرج قطار الركاب رقم 

  .بمنطقة مزلقان النجيلة بين محطة مصر وإمبابة

 61/66/5162 اليوم السابع

 اإلسكان:

 

 االنتهاء من شبكات تصريف مياه األمطار بالمحافظات خالل عامين

ية د.مصطفي مدبولي أن بعض المشروعات سيتم االنتهاء منها خالل عامين ومنها شبكات أكد وزير اإلسكان والمجتمعات العمران

تصريف مياه األمطار بالمحافظات التي تشهد أمطارا غزيرة وسيوال في فصل الشتاء وأضاف خالل مداخله هاتفية في برنامج "هنا 

قرض من البنك الدولي لصرفه في مشروعات مياه مليار دوالر ك 6.6أن مصر حصلت على   CBC العاصمة" المذاع على فضائية

 الشرب والصرف الصحي بالمحافظات .

 61/66/5162 بوابة االخبار

 

 مفاجأة..شركة المياه رفضت استالم محطة السيوف منذ عامين بسبب تعطل الطلمبات

 5161كشفت مصادر مطلعة بوزارة اإلسكان أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى رفضت استالم محطة السيوف عام 

كانت ستساهم فى تقليل حدة األزمة التى تعرضت لها المحافظة الفترة الماضية عقب سقوط األمطار رغم انتهاء تنفيذها والتى 

والسيول وذلك بسبب مخالفة الطلمبات التى تم شراؤها وتركيبها لشروط االستشارى وأضافت المصادر فى تصريحات لـ"اليوم 

بالطلمبة مشيرة إلى أن طول الكرانك للطلمبات التى تم  السابع" أن عيوب الطلمبات الجديدة يكمن فى طول الكرانك الخاصة

 شراؤها كان أقصر بكثير من الطول المطلوب وهو ما يؤدى إلى تكسير قواعد المحطة .

 61/66/5162 اليوم السابع

 

 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/844270
http://www.youm7.com/story/2015/11/16/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%87-%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AA/2444004#.VkmnEHarTIU
http://akhbarelyom.com/article/5649177c6ee1f9633f834793/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-1447630716
http://www.youm7.com/story/2015/11/16/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%B9%D8%B7/2443882#.VkmlHnarTIU
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  :أخرى

 5161من األحد وحتى نهاية  %81إلي %61سلعة غذائية من  52تخفيض أسعار 
في إطار السباق بين القطاع العام والخاص في تخفيض أسعار السلع الغذائية وحسب اتفاقه مع الدكتور خالد حنفي وزير 

ما جيديه المدير اإلقليمي لمؤسسة كارفور العالمية بالشرق األوسط أنه سيتم تخفيض التموين والتجارة الداخلية أعلن هيرفي 

وذلك  %81إلي  %61فرع وذلك بنسبة تتراوح من  51سلعة غذائية وغير غذائية داخل فروع كارفور بمصر وعددها  52أسعار 

 .بداية من يوم األحد المقبل وحتى نهاية العام القادم

 61/66/5162 بوابة االخبار

 توزيع التعويضات على المتضررين من السيول غًدا

المتضررة بكارثة األمطار  المحافظات وزير الرى والموارد المائية إن بعض المشروعات العاجلة في مغازي قال الدكتور حسام

وأضاف مغازي خالل  ت أخرىقبل شهر ديسمبر المقبل مشيرا إلى أنه طلب الدعم الدولي في مشروعا منها االنتهاء والسيول سيتم

" مساء أمس األحد أنه سيتم توزيع  cbcمداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" مع اإلعالمية لميس الحديدي على فضائية " 

 تعويضات غدا الثالثاء على المضارين من السيول خالل الفترة الماضية في كل المحافظات.

 61/66/5162 البوابه نيوز

 

 ألف طن زيوت نخيل لموانئ السويس 61طن بوتاجاز و 0211وصول 

صرح عبدالرحيم مصطفى المتحدث اإلعالمى لهيئة موانئ البحر األحمر بأن ميناء الزيتيات يستعد الستقبال السفينة "ماريمار 

طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى بينما استقبل ميناء األدبية السفينة "جيم تايجر" وعلى  0211نها جاز" وعلى مت

 .طًنا زيوت نخيل صب قادمة من ميناء ينبع السعودى أيًضا 255ألفا و 61متنها 

 61/66/5162 بوابة االهرام

 

 البحيرة فى انتظار كارثة جديدة

، في شوارع مدينة كفر الدوار وعدد من القرى المجاورة لها عن وجود آثار لألمطار بمنطقة أبيس «المصرى اليوم»كشفت جولة، لـ

تبدأ  يمما أدى الرتفاع منسوب المصارف الزراعية وغرق األراضى بشكل ينبئ بكارثة في حالة زيادة األمطار خالل نوة المكنسة الت

 .أيام 8رسميًا اليوم وتستمر لمدة 

 61/66/5162 المصري اليوم

 

 رئيس وحدة محلية تاجر مخدرات بالشرقية

سيارة كانوا ألف قرصا مخدرا داخل  ٤١تمكنت مباحث الشرقية من ضبط رئيس وحدة محلية وصيدلي ومحاسب وبحوزتهم 

يستقلونها حيث تلقى اللواء خالد يحيي مدير أمن الشرقية معلومات من اللواء عبد اللطيف الحناوي مدير المباحث الجنائية تفيد 

عاما يتاجر في األقراص المخدرة على نطاق واسع، وأنه يعتزم توزيع  ١٤بأن رئيس الوحدة المحلية بقرية سنهوا مركز منيا القمح 

 .منها كمية كبيرة

 61/66/5162 بوابة االخبار

http://akhbarelyom.com/article/56497a3c6ee1f96304d36cdd/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-27-%D8%B3%D9%84%D8%B9%D8%A9-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-10-%D8%A5%D9%84%D9%8A-40-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%88%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-2016-1447655996
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2383&ifr=1&kwn=%u0645%u063A%u0627%u0632%u064A&exp=1608131
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2383&ifr=1&kwn=%u0645%u063A%u0627%u0632%u064A&exp=1608131
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2214&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0645%u062D%u0627%u0641%u0638%u0627%u062A&exp=1608131
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2214&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0645%u062D%u0627%u0641%u0638%u0627%u062A&exp=1608131
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1537&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0627%u0646%u062A%u0647%u0627%u0621&exp=1608131
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1537&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0627%u0646%u062A%u0647%u0627%u0621&exp=1608131
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2154&ifr=1&kwn=%u0645%u0646%u0647%u0627&exp=1608131
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2154&ifr=1&kwn=%u0645%u0646%u0647%u0627&exp=1608131
http://www.albawabhnews.com/1608131
http://gate.ahram.org.eg/News/807457.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/844106
http://akhbarelyom.com/article/5649a0fc6ee1f91823574594/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-1447665916
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 الشأن األمنى

 -أخبار أمنية :

 من المصري ُيصفي منسق حملة حازم أبو إسماعيل بمنزلهألا

قال ناشط في الجبهة السلفية بمصر يدعى "محمد جالل" إن "محمد نصر "منسق حملة المرشح النتخابات الرئاسة "قبل السابقة" 

من الوطني في منزله بمحافظة الجيزة، وجثمانه ألصفيتهوأضاف أن نصر تعرض للقتل من قبل قوات احازم أبو اسماعيل تمت ت

 .ن في مشرحة زينهم. إال أنه ال يعرف تفاصيل أكثر حول مداهمة منزله أو أسباب إطالق النار عليهآلمتواجد ا

 62/66/5162 العربى الجديد

 

 الداخلية:ال صحة لما تداولته مواقع التواصل االجتماعى بمقتل إرهابى بالجيزة

واقع التواصل االجتماعى بشأن قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لشئون اإلعالم انه ال صحة لما تداولته م 

 قتل أجهزة األمن لعنصر إرهابى خطير بالجيزة. 

 61/66/5162 اليوم السابع

 قسريا رغم قرار المحكمة بإخالء سبيلهإخفاء خالد البلتاجي 

صرحت والدة المعتقل خالد البلتاجي، نجل القيادي البارز بجماعة اإلخوان المسلمين محمد البلتاجي، أنه تم إخفاء ابنها قسريا، 

 حيث لم يتم تنفيذ الحكم الصادر بإخالء سبيله بكفالة مالية.

 61/66/5162 -56عربى 

 من أمواله % 22محامي حسين سالم: موكلي يتصالح على 

جهاز الكسب غير المشروع قال الدكتور محمود كبيش، محامى رجل األعمال الهارب إلى إسبانيا حسين سالم، إنه تم االتفاق مع 

 من قيمة ثروات وأصول أمالك سالم، داخل وخارج مصر، أيا كانت القيمة التى سوف يعلنها الجهاز أو يطلبها. ٪٥٧على رد نسبة 

 62/66/5162 البوابة نيوز

 

 االرتكازات األمنية بالمنطقة األثرية بالجيزة وزير الداخلية يواصل جوالته المفاجئة ويتفقد

تفقد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية الميدانية يوم السبت، الخدمات المرورية واألكمنة واالرتكازات األمنية بالمنطقة األثرية 

تم التفاوض معه من ِقبل جهاز  وأشار كبيش إلى أنه بالجيزة، وذلك عقب تفقده الخدمات األمنية بمجمع األديان بمصر القديمة.

مليار جنيه، وأن الجهاز طلب المبلغ، ولكن االتفاق النهائى الذى تم ويقوم الجهاز بالعمل عليه حاليا، هو  ٤١الكسب حول رد مبلغ 

أليام مليار جنيه، بعد الفحص الذى يقوم به الجهاز، وسيعلنه خالل ا ٤١التى من الممكن أن تسمح بزيادة مبلغ  ٪٥٧نسبة الـ

 المقبلة.

 68/66/5162 بوابة األهرام

http://www.alaraby.co.uk/politics/2015/11/15/%D8%A7%EF%BB%B7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%82-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%87
http://www.youm7.com/story/2015/11/16/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A5%D8%B1/2443599#.VkmcwnYrLIU
http://arabi21.com/story/873327/%D8%A5%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%87#tag_49232
http://www.albawabhnews.com/1606315
http://gate.ahram.org.eg/News/794919.aspx
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 إصابة ضابط شرطة أثناء محاولة تهريب جنائى بالقناطر الخيرية

داخل  أحبطت مباحث القليوبية محاولة قيام أحد العاطلين بتهريب شقيقه المتهم عقب ضبطه وبحوزته كمية من المخدرات

مقهى بالقناطر الخيرية حيث تعدى على القوة بسالح أبيض، محاوال تهريب شقيقه فأصيب ضابط بإصابات متفرقة بالجسد 

 ونجحت القوات في السيطرة على الموقف وضبط المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

 68/66/5162 الشروق

 وفاة مساعد مدير أمن القليوبية بأزمة قلبية خالل تأدية عمله

توفى اللواء عبد الرحمن زكريا مساعد مدير أمن القليوبية لفرق قوات األمن بشبرا الخيمة، إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء انتقاله 

 نطقة ميت حلفا بقليوب، نشبت بين عدد من تجار الخردة، وأسفرت عن مصرع أحدهما وإصابة آخرين.إلى مكان مشاجرة بم

 68/66/5162 الشروق

 -محاكم ونيابات :

 حمدي الفخراني للجناياتالنائب العام يحيل 

أحال النائب العام ، المستشار نبيل صادق، االثنين، النائب البرلماني السابق حمدي الفخراني ، إلى محكمة الجنايات ، لمحاكمته 

 فيما وجه إليه من اتهامات بابتزاز رجل أعمال في المنيا، على أن تكون أول جلسة األربعاء المقبل.

 61/66/5162 المصرى اليوم

 

 إحالة طالبين للمحاكمة العاجلة بتهمة التخطيط لتعطيل المواصالت

قررت النيابة العامة إحالة طالبين من المنتمين لتنظيم اإلخوان، للمحاكمة العاجلة، ويواجه المتهمان، بحسب تحقيقات النيابة  

رتكاب جرائم االنضمام لجماعة أسست على خالف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من العامة، ا

ممارسة أعمالها، والتحريض على أعمال العنف واستهداف رجال الجيش والشرطة. وأسندت النيابة للمتهمين التخطيط لقطع 

لمواطنين، بهدف إثارة غضب الجماهير ضد السلطات العامة، ومؤسسات الطرق العامة والرئيسية، وتعطيل وسائل النقل العام وا

  .الدولة، وانتهت التحقيقات إلحالتهم للمحاكمة العاجلة

 61/66/5162 اليوم السابع

 متهم 51سنوات على  61جنايات المنصورة تصدر أحكام تتراوح بين البراءة و 

متهما من أنصار جماعه اإلخوان  51برئاسة المستشار حسن معوض حكمها ضد  1لمنصورة الدائره أصدرت محكمة جنايات ا

سنوات بتهم االنضمام لجماعة إرهابية وقطع الطريق بمدينة السنبالوين بمحافظة  61و 1المسلمين بأحكام تتراوح بين البراءة و

متهما  68وجاء من بين المحكوم عليهم  .تلكات العامة والخاصةالدقهلية وتكدير األمن العام وحيازة أسلحة والتعدي علي المم

  .متهمين بالسجن ثالث سنوات وبراءة خمسة آخرين 8سنوات فيما عاقبت  61جميعهم سيدات حكمت عليهم المحكمة بالحبس 

 61/66/5162 الشروق

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14112015&id=af564479-6b44-492d-8afb-13d19ab099ed
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14112015&id=408549bf-d407-4467-81d7-1a128304705f
http://www.almasryalyoum.com/news/details/844280
http://www.youm7.com/story/2015/11/16/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D9%84-/2443908#.VkmcL3YrLIU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15112015&id=f836b13d-544e-4308-8937-759719ac6fd9
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 يناير المقبل.. الحكم في دعوى إسقاط الجنسية عن وائل غنيم 62

حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة اليوم األحد، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس 

 يناير المقبل. 62نسية المصرية عن وائل غنيم، للنطق بالحكم بجلسة الدولة، الدعوى القضائية التي تطالب بإسقاط الج

 62/66/5162 بوابة األهرام

 سنوات لمتهم بمذبحة بورسعيد 2السجن المشدد 

سنوات إلدانته،  2بيجو"، بالسجن المشدد قضت محكمة جنايات بورسعيد، بمعاقبة المتهم حسن الفقي والشهير بـ"حسن 

 بقضية مذبحة بورسعيد.

 62/66/5162 بوابة األهرام

 

 قيادات بهيئة المعارض للمحاكمة بتهمة إهدار المال بحريق قاعة المؤتمرات 2إحالة 

قيادات بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، للمحاكمة العاجلة،  2نيابة اإلدارية، بإحالة أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة ال

ألف  122ماليين و 2التهامهم بالتقاعس عن أداء مهام عملهم ما تسبب في تدمير قاعة مركز المؤتمرات في مدينة نصر، وإهدار 

 جنيه من أموال الدولة.

 62/66/5162 البوابة نيوز

 

 "تحيا مصر" تتقدم بالغ للنائب العام ضد أيمن نور ومعتز مطر

تقدم طارق محمود، األمين العام الئتالف دعم صندوق تحيا مصر، ببالغ إلى النائب العام ضد كل من "أيمن نور" مالك قناة الشرق 

بنشر أخبار كاذبة من شأنها زعزعة االستقرار واألمن الداخلي وإثارة الفتنة بين  ومعتز مطر المذيع بنفس القناة، اتهمهما فيه

 طوائف الشعب.

 62/66/5162 البوابة نيوز

 

 آخرين بقضية "مذبحة رفح الثانية" 1"جنايات الجيزة" تقضى بإعدام حبارة و

متهمين آخرين باإلعدام شنًقا،  1زة يوم السبت، برئاسة المستشار معتز خفاجي بمعاقبة عادل حبارة وقضت محكمة جنايات الجي

قتيال من مجندي األمن  52وذلك على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعالمًيا بـ"مذبحة رفح الثانية"، والتي راح ضحيتها 

متهًما، فضًلا عن الحكم  55عاًما لـ  62السجن المؤبد، والسجن المشدد متهمين آخرين ب 1المركزي فيما قضت المحكمة بمعاقبة 

 آخرين مما نسب إليهم. 1ببراءة 

 68/66/5162 بوابة األهرام

 

http://gate.ahram.org.eg/News/795164.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/795134.aspx
http://www.albawabhnews.com/1606770
http://www.albawabhnews.com/1606644
http://gate.ahram.org.eg/News/794720.aspx
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 آالف جنيه 2بكفالة « الصحفيين»أمام « التظاهر»متهمين بـ 0تخلى سبيل « النيابة»

متهمين من  0أمر المستشار ضياء نجم الدين مدير نيابة قصر النيل بإشراف المستشار أحمد حنفى رئيس النيابة بإخالء سبيل 

آالف لكل واحد منهم بعد أن وجهت لهم النيابة تهمة التجمهر والتظاهر وقطع الطريق  2متظاهرى نقابة الصحفيين بكفالة 

نشطاء بينهم فتاتان عقب تنظيم وقفة احتجاجية  0كانت قوات األمن ألقت القبض على  والترويج ألفكار تهدم مؤسسات الدولة.

 على سلم نقابة الصحفيين الخميس، احتجاًجا على األوضاع السياسية واالجتماعية .

 68/66/5162 الشروق

 -اعتقاالت :

 شخص بتهمة االنتماء لألخوان واللجان النوعية  12القبض على  

أشخاص بتهمة  61شخص بتهمة االنتماء لجماعة األخوان وانهم من القيادات الوسطى لها  و  52ألقت قوات األمن القبض على 

 االنتماء إلى اللجان النوعية لألخوان.

 62/66/5162 بوابة األهرام 

 

 من اإلخوان بتهمة حيازة منشورات تحرض على مقاطعة االنتخابات بالغربية 1القبض على 

زتهم على منشورات من اإلخوان، بتهمة االنتماء لجماعة إرهابية حيث عثر بحو 1ألقت األجهزة األمنية بالغربية القبض على 

 محرضة على الشغب والعنف، وإفساد المرحلة الثانية من انتخابات البرلمانية.

 62/66/5162 الشروق

 

 شخص بتهمة االنتماء لألخوان واللجان النوعية  62القبض على  

أشخاص بتهمة  1أشخاص بتهمة االنتماء لجماعة األخوان وانهم من القيادات الوسطى لها  و  2ألقت قوات األمن القبض على 

 االنتماء إلى اللجان النوعية لألخوان.

 68/66/5162 الشروق 

 

 شخص بتهمة االنتماء لألخوان  60القبض على 

شخص بتهمة االنتماء لجماعة األخوان وانهم من القيادات الوسطى أغلبهم من فئات عمرية  60ألقت قوات األمن القبض على 

 صغيرة ومتوسطة .

 61/66/5162  البوابة نيوز 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14112015&id=6a194ba0-4d64-4aae-97a9-31b959a22b6a
http://gate.ahram.org.eg/News/795220.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/795220.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15112015&id=eaf1bbf6-6fa9-41b1-aa90-c83cfcd2fffa
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14112015&id=fa39b700-4212-4a49-b4e0-4d6b728fca4a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14112015&id=fa39b700-4212-4a49-b4e0-4d6b728fca4a
http://www.albawabhnews.com/1603931
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 الشأن العسكري

 ــــــــــــــــ

 

الفريق أول صدقى صبحى يلتقى وزيرة القوات الجوية األمريكية ووفًدا رفيع المستوى من لجنتى الدفاع 

 واألمن بالبرلمان الكينى

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربى بالسيدة ديبورا لى جيمس وزيرة القوات التقى الفريق أول صدقى صبحى 

الجوية األمريكية والوفد المرافق لها الذى يزور مصر حالًيا فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام . تناول اللقاء تبادل الرؤى تجاه 

ها على األمن واالستقرار لكافة شعوب المنطقة، ومناقشة عدد من الملفات تطورات األوضاع التى تشهدها المنطقة وانعكاسات

والموضوعات المرتبطة بعالقات الشراكة والتعاون العسكرى واألمنى بين القوات المسلحة لكال البلدين فى العديد من المجاالت 

ية التى تمتد عبر عقود من التعاون المشترك . وأكد الفريق أول صدقى صبحى اعتزازه بعمق العالقات العسكرية المصرية األمريك

فى العديد من المجاالت، معرًبا عن تطلعه ألن تشهد المرحلة القادمة تعزيز هذه العالقات وتنميتها بما يحقق المصالح 

ع واإلنتاج االمشتركة للدولتين والشعبين الصديقين . كما التقى الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدف

الحربى بوفد رفيع المستوى يضم أعضاًءا من لجنتى الدفاع واألمن بالبرلمان الكينى الذى يزور مصر حالًيا . تناول اللقاء بحث 

تطورات األوضاع الراهنة على الساحة اإلفريقية والجهود المشتركة لدعم األمن واالستقرار داخل القارة اإلفريقية، ومناقشة عدد 

 ت والموضوعات ذات االهتمام المشترك فى ضوء عمق العالقات التاريخية التى تربط شعوب ودول حوض النيل .من الملفا

 62/66/5162 موقع وزارة الدفاع المصرية

 

 لفرنساالفريق محمود حجازى يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته 

عاد إلى أرض الوطن الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له بعد زيارة رسمية لدولة فرنسا 

استغرقت عدة أيام، أجرى فيها رئيس األركان العديد من المباحثات الهامة مع نظيره الفرنسى وعدد من كبار المسئولين بوزارة 

الجانبان عدد من الملفات المتعلقة بزيادة التعاون العسكرى واألمنى ومجاالت التدريبات المشتركة ونقل  الدفاع الفرنسية، وبحث

 وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين .
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