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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:

 ملك األردن يستقبل وزير البترول المصري

أعلن طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية أن دعم العالقات العربية المشتركة خاصة فى مجال البترول والغاز يمثل نقلة 

استقبال جاء ذلك عقب  نوعية فى تحقيق التكامل االقتصادى ويمثل نقطة االنطالق لتحقيق تطلعات الشعوب العربية.

العاهل األردنى الملك عبد اهلل الثانى لوزراء البترول فى كل من مصر والعراق واألردن بعد االنتهاء من توقيع مذكرة التفاهم بين 

وأشار الوزير إلى أن المباحثات مع وزيرى البترول والطاقة العراقى واألردنى  الدول الثالث لدعم التعاون فى مجاالت البترول والغاز.

ت إمكانية االستفادة من خبرات الشركات المصرية فى المساهمة فى تنفيذ خطى أنابيب الغاز والزيت الخام المزمع إنشاؤهما شمل

من العراق إلى األردن خاصة بعد نجاح الشركات المصرية فى تنفيذ العديد من المشروعات البترولية فى العديد من الدول العربية 

 خام العراقى فى معامل التكرير المصرية وتعظيم االستفادة المشتركة فى هذا المجال.كما تم بحث إمكانية تكرير ال

 71/77/5172 األهرام

 مصرتوجه شكر لفرنسا : 

الشكر إلى مصر على تضامنها معها في مواجهة اإلرهاب. وقالت الخارجية في تغريدة على حسابها  وجهت وزارة الخارجية الفرنسية

، وذلك تعليقا منها على إضاءة الهرم األكبر في الجيزة بعلم فرنسا، بجانب أعالم مصر «شكرا يا مصر« : تويتر»الرسمي على 

 مؤخرا. وروسيا ولبنان، باعتبارها الدول التي تعرضت لهجمات إرهابية

 71/77/5172 األهرام

 يستبعد إعالن سبب سقوط الطائرة إال بوجود آثار متفجراتبوتين 

استبعد الرئيس الروسى فالديمير بوتين أمس التوصل إلى أى استنتاجات بشأن سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء، إال إذا تم 

العشرين فى أنطاليا  العثور على آثار متفجرات . جاء ذلك فى تصريحات أدلى بها بوتين فى اليوم األخير من اجتماعات قمة

 بتركيا.

 71/77/5172 األهرام

 الغرفة األلمانية: ال إلغاء لحجوزات السياح األلمان لمصر وخطة لزيادتهم إلى مليونين سنويا

رة األلمانية العربية للتجارة والصناعة أن أحداث الطائرة الروسية المنكوبة لم تؤثر قال رينير هيريت المدير التنفيذي لغرفة التجا

نهائيا علي قرارات السياح األلمان بزيارة مصر ولم يتم إلغاء آية رحالت من ألمانيا كما لم يتم تحذير الرعايا من الذهاب إلي مصر 

فسهم وقال في تصريحات خاصة علي هامش ندوة الغرفة األلمانية ولكن ما تم هو نصائح عامة للسياح خالل زيارتهم لحماية أن

مليون سائح ألماني سنويا وهناك خطة من جانب وزارة السياحة المصرية إلي رفع  7،1التي عقدت أمس أن مصر تستقبل نحو 

 ة الحالية.مليون سائح سنويا ومشيدا باإلجراءات األمنية التي تتخذها مصر خالل المرحل 5عدد السياح إلي نحو 

 71/77/5172 األهرام

 

http://www.ahram.org.eg/News/131727/25/454305/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7--%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131727/12/454443/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7--%D8%B4%D9%83%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131727/25/454287/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131727/136/454384/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AD%D8%AC%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84.aspx
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 السفارة الفرنسية بالقاهرة: تأشيرات "شنجن" ال تزال سارية للمصريين

الممنوحة من فرنسا إلى مصريين، ال تزال سارية مشيرة إلى أن التعامل قالت السفارة الفرنسية في القاهرة إن تأشيرات شنجن 

 يتم بصورة طبيعية مع طلبات الحصول على تأشيرة شنجن.

 71/77/5172 بوابة األهرام

 ب على اإلرهابجهاد الخازن: أتمنى خروج اإلخوان من السجون للمشاركة في الحر

قال الكاتب الصحفي جهاد الخازن رئيس تحرير جريدة الحياة اللندنية، أتمنى خروج اإلخوان المسلمين من السجون، والمشاركة في 

الحرب على اإلرهاب، من خالل العمل الدعوي. وأضاف الخازن لبرنامج صباح أون، المذاع على فضائية أون تي في، أن اإلرهاب خارج 

اءة اإلخوان المسلمين؛ لذا وجب عليهم المشاركة في القضاء عليه. وذكر أنه كان يأمل خيًرا في الرئيس التركي رجب من تحت عب

كر وذ يا منفًذا لإلرهابيين عبر حدودهابعد أن أصبحت ترك صبه رئيًسا لتركيا، لكنه خاب ظنهطيب أردوغان في بداية توليه من

الخازن،أن السعودية تتقارب مع الجانب التركي من أجل المصالح، وهو أمر سياسي بحت، ال عيب فيه، حيث إن المملكة ترى في 

 النفوذ اإليراني خطًرا يهدد مستقبل أهل السنة، واصًفا الملك سلمان بن عبدالعزيز بالمثقف الحكيم.

 71/77/5172 بوابة األهرام

 «عودة مرسي قريًبا«: »عمرو دراج»بيان لـ

وقال  محمد مرسي رئيسا للبالدرئيس ه تأكيد جماعة اإلخوان المسلمين  على تمسكها بعودة البياًنا جدد في عمرو دراج أصدر

كثرت المزايدات واألقاويل التي تدعي علينا زورا وبهتانا أننا نتنازل عن » «فيس بوك»بر صفحته على في بيان له ع« دراج»

إلى أخر هذه األباطيل التي ال تهدف إال لتشويه أي رمز ثوري وال  ي طريق للتصالح مع النظام الدمويشرعية مرسي وأننا نسير ف

د أو»وأضاف:  «سوء نية، المسار الثوري المطلوبو بتؤدي إال إلى إحباط الشعب وفقدانه الثقة في قياداته وهو ما يعطل، بحسن أ

دون عما يقومون به من إفك في هذا الموضع بيان موقفي بوضوح من قضية الشرعية ومرسي، قوال واحدا حتى يتوقف المزاي

 «.ومنها الخاصمنها العام  شرعيا كامال ألربعة أسباب أساسيةال يمكن التنازل بالنسبة لي عن عودة الرئيس مرسي رئيسا  وبهتان

الرئيس مرسي هو الرئيس الشرعي المنتخب ديمقراطيا من الشعب المصري، وال يملك كائنا من كان أن يسلبه هذا الحق، »وتابع: 

وهو الشخص الذي وضعنا ثقتنا فيه كرئيس لحزب الحرية والعدالة وكمرشحنا الرئاسي المختار لمواجهة قوى الظالم والدولة 

بالنسبة لي شخصيا فالرئيس مرسي هو اإلنسان الذي عايشته وعملت »وواصل:  «.تحقيق أهداف الثورةالعميقة والسعي نحو 

معه ووثقت فيه منذ أن أسسنا حزب الحرية والعدالة، وأنه لوال الصمود األسطوري للرئيس مرسي وثباته على موقفه وعدم تنازله، 

 «.سا شرعيا للبالد في يوم أراه قريبا بإذن اهللبيانه قائال: مرسي رئي« دراج»لما استمر الدافع واختتم 

 71/77/5172 المصري اليوم

 لبحث العودة« دول الحظر»لقاءات مكثفة مع سفراء 

الوكالء األجانب، أن الوكالء الروس كشف ناجى عريان، نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أحد أعضاء فريق التفاوض مع 

والبريطانيين، أبلغوا الجانب المصرى رفض السياح تغيير وجهتهم عن مصر إلى دول تركيا وسنغافورة وماليزيا بسبب ارتفاع 

 وقال التكلفة، ما يحتاج إلى تدخل الدولة المصرية للتفاوض مع حكوماتهم، حول رفع حظر الطيران، إلنقاذ القطاع السياحى.

، في تصريحات خاصة، إنهم أبلغوا وزير السياحة، هشام زعزوع بهذه التطورات، وإن الوزير رد عليهم قائال: إن الدولة «عريان»

 فى الخارج. ، وكثفت تحركاتها عبر سفاراتها«ردول الحظ»بدأت عقد اجتماعات مع سفراء 

 71/77/5172 المصري اليوم

http://gate.ahram.org.eg/News/807706.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/807492.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/844345
http://www.almasryalyoum.com/news/details/844659
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 كينيث روث: هل يجوع السيسي؟

شكك كينيث روث مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في مصداقية تصريحات السيسي بشأن استعداده ألن يجوع مع الشعب 

يعتقد أحد بينما يغزل السيسي نظريات المؤامرة، هل : “لحقوقي عبر حسابه على تويتر وكتب المسؤول ا من أجل بناء مصر.

 أنه سيكون الشخص الذي سيجوع؟"

 71/77/5172 مصر العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/795816-%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AB-%D8%B1%D9%88%D8%AB-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%9F
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 السياسة الداخلية 

 -الرئاسة المصرية :

 السيسي يجتمع بأعضاء مجلس االمن القومى المصري

ووزراء الدفاع واإلنتاج عقد أمس االجتماع األول لمجلس األمن القومي، بحضور أعضاء المجلس الذى يضم رئيس مجلس الوزراء 

الحربي، والمالية، والخارجية، والداخلية، والعدل، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، واالتصاالت وتكنولوجيا 

وّجه السيسى بالعمل على توفير أقصى درجات األمن واليقظة و المعلومات، باإلضافة إلى رئيس جهاز المخابرات العامة.

عداد للتعامل مع التحديات المختلفة، بما يسهم فى تحقيق أمن المواطنين وتوفير مناخ مناسب لالستثمار وقطاع واالست

 الصناعة.

 71/77/5172 األهرام

 جنيه 711السيسي يصدر قرارا بمضاعفة قيمة االشتراك في نظام تأمين األسرة إلى 

اء نظام تأمين األسرة، والذي يقضي برفع قيمة االشتراك في نظام التأمين أصدر السيسي قراًرا بقانون بتعديل بعض أحكام إنش

 1وأضاف القرار دفع  جنيه، عن كل واقعة زواج أو طالق أو مراجعة يدفعها الزوج أو المطلق أو المراجع. 711جنيًها إلى  21من 

جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومي  2جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج أو شهادة الوفاة أو القيد العائلي و

جنيًها عند الحصول على  51وتضمنت التعديالت التي أوردها القانون أيًضا دفع .جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطالق 9و

، يدفعها جنيها عن كل واقعة ميالد 51جنيهات عن أي مستخرج تاٍل له، وكانت قبل التعديل " 3أول مستخرج من شهادة الميالد و

 ."المبلغ عن الميالد مرة واحدة عند حصوله على شهادات الميالد

 27/77/5172 الوطن

 -الحكومة المصرية :

 

 بدء اجتماع الحكومة األسبوعى بشرم الشيخ برئاسة شريف إسماعيل

األسبوعى برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بمدينة شرم الشيخ، فى إطار جهود بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة  

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

  .واالقتصادية وتقارير الوزراء المختلفة

 71/77/5172 اليوم السابع 

 

  وزير العدل: لن نتصالح مع اإلخوان حتى يرث اهلل األرض ومن عليها

العدل، هجومًا حادًا على جماعة اإلخوان، قائاًل إن أعضاء الجماعة لهم "يد ورجل وعقل" فى شّن المستشار أحمد الزند، وزير  

تشويه صورة مصر، ووصفهم بـ"المصيبة وسبب ما يحدث فى البلد اآلن". وأضاف أن اإلخوان هم المنتجون والمخرجون والفاعلون 

عًا لتحقيق دعوات الخيانة "المصالحة وعفا اهلل عما سلف"، والممثلون على مسرح هذه األحداث، ويظنون أن هذا ربما يكون داف

  ."مؤكدًا: "هذا لن يكون حتى يرث اهلل األرض ومن عليها

 71/77/5172 اليوم السابع 

http://www.ahram.org.eg/News/131727/25/454278/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%A8-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AC.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/837800
http://www.youm7.com/story/2015/11/17/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%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-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84/2446650#.VkrkHHYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/17/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84--%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D8%B1%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6/2446368#.VkrlW3YrLIU
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  "الزند عن التصالح بقضايا المال العام:"نتصالح ويستثمروا وال نحبس ونتحمل نفقات

كشف المستشار أحمد الزند، وزير العدل، أن هناك أمواالً ستدخل مصر قريًبا، بعد مفاوضات مبدئية متعلقة بالتصالح فى قضايا  

متقدمة. وتعجب الوزير، فى حواره ببرنامج "هى مش فوضى" المذاع عبر المال العام، مؤكدًا أن تلك المفاوضات وصلت لمرحلة 

، ممن يهاجمون قانون التصالح فى قضايا المال العام، قائاًل "الدول ال تبنى بالمشاعر بل باإلجراءات الفاعلة، "ten" فضائية

، ولكن ماذا سيستفيد الشعب من وحين ُترد تلك األموال قد يخرج من بينهم مستثمر مرة أخرى، مما يحقق مصلحة الدولة

 ."حبسهم، سوى تكبد نفقات الشرب واألكل والعالج وكل ما يعينهم على الحياة

 71/77/5172 اليوم السابع 

 

 وليس من حقي رفع المرتبات« ما حصلش«: »الزند»عن كثرة صرفه مكافآت للقضاة.. 

، مؤكًدا أن «ما حصلش»ردا على ما يتم تداوله عن كثرة صرفه بدالت ومكافآت للقضاة، قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، 

وأضاف أن وزارة العدل  المجلس األعلى للقضاء هو المخول بذلك.زيادة مرتبات القضاة أو صرف بدالت لهم أمر ليس من حقه، ولكن 

واحًدا فوق النسبة المخصصة لكل وزارة من « مليًما»لها ميزانية محددة من الدولة وتتحرك وفقها، مؤكًدا أن وزير المالية ال يصرف 

القضاة وزيادة مرتباتهم، لكننا ملتزمون وتابع: لو كان األمر بيدى ما ترددت لحظة في تحسين أحوال .الموازنة العامة للدولة

 .«بنسبتنا في موازنة الدولة

 71/77/5172 الشروق

 

 -األنتخابات البرلمانية :

 

 

 دوائر مؤجلة من المرحلة األولى 1انتخابات  ديسمبر 1و 6العليا لالنتخابات": "

اللجنة العليا لالنتخابات ، إجراء االنتخابات بالدوائر التى صدر بها حكم فى إعادة االنتخابات فيها بين نفس المرشحين  قررت 

-6لخارج، وفى )با 5172( ديسمبر  6-2قبل توقف اإلجراءات دون من صدرت ضدهم أحكام قضائية باالستبعداد، وذلك فى أيام )

   .ديسمبر بالداخل 76و 72ديسمبر فى الخارج، و 72و 71( بالداخل، على أن تجرى اإلعادة 1

 71/77/5172 اليوم السابع

 

 

 

  مرشحون يشتكون من قصر فترة الدعاية قبل أيام من انتهائها.. وخبير: يتحججون

نوفمبر  3من االنتخابات، النتقاد قصر فترة الدعاية االنتخابية، والتى بدأت فى عاد من جديد، المرشحون فى المرحلة الثانية  

من الشهر نفسه، وهى الشكوى نفسها التى أعلن عنها مرشحو المرحلة األولى فى  51الجارى، ومن المفترض أن تنتهى فى يوم 

  .وقت سابق

 71/77/5172 اليوم السابع 

http://www.youm7.com/story/2015/11/17/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D8%A8/2446425#.Vkrkp3YrLIU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17112015&id=cc698885-6a08-421d-913e-1b6882847d33
http://www.youm7.com/story/2015/11/17/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA--6-%D9%887-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-4-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85/2446732#.Vkrl8HYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/17/%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1/2446552#.VkrkTXYrLIU
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 -األحزاب :

 سيسيمدان.. ويؤكد دعمه للدولة والحزب "المؤتمر" يقرر فصل مجدي ح

الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب أصدر حزب المؤتمر بيانا صحفيًا أعلن فيه نتائج اجتماع المجلس الرئاسي للحزب برئاسة 

والذي تم عقده بمحافظة بورسعيد نظرًا لوجود رئيس الحزب وجميع أعضاء المجلس بالمحافظة لحضور عدة جوالت وفعاليات 

ة لخاصوقال الربان عمر صميدة رئيس الحزب إن االجتماع ناقش المذكرة التي قدمها اللواء أمين راضي أمين عام الحزب وا انتخابية.

بظهور مجدي حمدان أحد أعضاء الحزب علي إحدى القنوات المؤيدة لتنظيم اإلخوان بتركيا مهاجمًا فيها الدولة والرئيس 

وقرر المجلس الرئاسي للحزب وباإلجماع، فصل مجدي حمدان نهائياً من الحزب والتبرؤ من فعلته التي ال تتفق مع قواعد .والحكومة

 ومبادئ الحزب.

 76/77/5172 بوابة األهرام

 أبو الغار: نواب "المصرى الديمقراطى" سيغيرون كتلتهم البرلمانية بتغير القضايا

ونوا ضمن كتلة قال محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى االجتماعى، إن نواب حزبه داخل البرلمان القادم لن يك

صلبة من الكتل التى ستتشكل داخل مجلس النواب، مشيرًا إلى أن كتلتهم داخل البرلمان ستتغير بتغير القضية المطروحة 

كنواب حزب المصرين األحرار، للنقاش. وأضاف أن نواب حزبه من سيلتقون مع النواب المدافعين عن الحريات وحقوق اإلنسان 

طالب بهذا المطلب، ومن بينهم على سبيل المثال النائب جتماعية سيلتقون مع كتلة أخرى تالعدالة االا إلى أنهم فى قضايا الفت

 .هيثم الحريرى

 71/77/5172 اليوم السابع 

  المصرى الديمقراطى": تلقينا وثيقة تحالف مع "صباحى" ولن ندخل أى جبهة تنظيمية"

األمين العام لحزب المصرى الديمقراطى االجتماعى، أن التيار الديمقراطى الذى يقوده المرشح الرئاسى السابق كشف أحمد فوزى،  

حمدين صباحى ومعه الدكتور أحمد البرعى وعدد من رؤساء األحزاب، أرسل إلى الحزب المصرى الديمقراطى وثيقة للتحالف معهم، 

موقف منها وسترسله إلى التيار. وأضاف فوزى خالل مشاركته بندوة حزب العيش مشيرًا إلى أن قيادات الحزب اجتمعت وحددت ال

والحرية، أن حزبه لن يدخل ضمن أى جبهة تنظيمية خالل المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن هذا لن يتعارض مع موافقة الحزب 

 .على التوافق فى بعض القضايا التى يلتقى فيها مع أحزاب التيار الديمقراطى

 71/77/5172 اليوم السابع 

 

  مصطفى بكرى ينتقد اإلعالم ويطالب بتوحيد الصف ويدعو المصريين للتقشف

مصر الذى أقيم بجوار استاد المنصورة وفى حضور مرشحى القائمة الثمانية: "نقول لكل أكد مصطفى بكرى خالل مؤتمر فى حب  

المتآمرين على الوطن إنكم منهزمون فقد حاولتم إسقاط الدولة فى الخمس سنوات الماضية وحاولتم رسم خريطة مصر مرة أخرى 

ى إغالق بالدهم فى أول حادث إرهابى، ونحن لم نلجا بتصنيعكم اإلرهاب فى مختبراتكم، وهو يرتد إليكم اآلن فرجالكم هرعوا إل

وأضاف: اآلن نحن نحاول االصطفاف الوطنى، ولذلك قابلنا جميع القوائم للتوحد معها وقابلت المستشارة  إلجراء استثنائى واحد

دا ل المشاكل، منتقوطلبت منها نجمع البلد ولكنها رفضت وأشار إلى أنه فى كل أزمة وكل مشكلة يسعى الرئيس بكل السبل لح

  ."أن هناك وسائل إعالم تقف ضد ذلك، طالبا بأن يكون اإلعالم إعالم تعبئة حتى ال نكون مثل سوريا والعراق وليبيا

 71/77/5172 اليوم السابع

http://gate.ahram.org.eg/News/807776.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/11/17/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1--%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-/2446450#.VkrkuXYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/17/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%89--%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B9-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%89-%D9%88%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A3%D9%89-%D8%AC/2446384#.Vkrl5HYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/17/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84/2446222#.Vkrl13YrLIU
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 تهانى الجبالى لـ"سيف اليزل": اتهامنا بالمد الشيعى جريمة تجاه األمن القومى

تهانى الجبالى، مقرر قائمة "التحالف الجمهورى" للقوى االجتماعية، إنها فوجئت بحملة ممنهجة ومخططة، ضد قالت المستشارة  

ى البسيط"، مضيفة أن القائمة مؤكدة أن جميعها شائعات، مشيرة إلى أن "القائمة وطنية وتحترم وتقدر دور المواطن المصر

خالل اتصال هاتفى مع اإلعالمى أحمد موسى أن اللواء سامح سيف اليزل خدم معها أسلوب أوراق التزييف. وأضافت القائمة است

منسق قائمة "فى حب مصر" اتهم التحالف بالمساهمة فى المد الشيعى بالبالد وهذا يعد تقسيما لمصر، مضيفة: "مصر بال 

ى حب مصر" ترى أن االنتخابات مذاهب دينية ونرفض مثل هذا الحديث أمام الشعب المصرى". وأشارت "الجبالى" إلى أن "قائمة ف

أهم من الوطن و"ما ارتكبه جريمة تجاه األمن القومى المصرى"، وقالت: "مصر عانت من المتاجرة بالمال قبل ثورتين والشعب 

 . المصرى ثار على هذه الطريقة

 71/77/5172 اليوم السابع

 

 حسام خير اهلل:خناقة بين ساويرس واليزل على رئيس الحكومة القادم

قال الفريق حسام خير اهلل، المرشح لالنتخابات البرلمانية على قائمة التحالف الجمهورى، إن هناك خالفا و"خناقة" حدثت بين 

سايروس مؤسس حزب المصريين األحرار، واللواء سامح سيف اليزل المقرر العام لقائمة "فى حب مصر"، فى أحد الفنادق نجيب 

حول اسم رئيس الحكومة القادم "وعلى تقسيم تورتة البرلمان فيما بينهما"،. وأضاف فى تصريحات لإلعالمى جمال عنايت على 

 ."مة من ناس كانت فى الفندق وبيقولوا احنا مصورينها فيديووقال: "أنا عرفت المعلو التليفزيون المصرى

 76/77/5172 اليوم السابع 

 

 حال تجدد األمطار الغزيرةياسر برهامى: اإلسكندرية ستتعرض لكارثة كبرى 

قال ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن محافظة اإلسكندرية ستتعرض لكارثة كبرى حال تعرض المحافظة لنوة  

جديدة ولهطول أمطار غزيرة بسبب الصرف الزراعى هناك، موضحا أن القوات المسلحة تقوم بدور جيد جدا فى القضاء على تلك 

ضرورة إيجاد حلول عاجلة تمنع تكرار كارثة غرق المحافظة حال سقوط أمطار غزيرة من جديد، بسرعة توسيع الكارثة. وأكد 

 .أماكن الصرف، وحل مشكلة الصرف الصحى فى المحافظة

 71/77/5172 اليوم السابع 

 

 مؤسس تمرد لـ"أوباما":إزاى عرفتوا نتائج تحقيقات سقوط الطائرة 

وجه محمود بدر، مؤسس حركة تمرد والمرشح البرلمانى عن قائمة فى حب مصر رسالة إلى الرئيس األمريكى باراك أوباما ساخرا،  

متسائال:" أنت إزاى عرفت نتائج تحقيقات سقوط الطائرة الروسية "يا حيلتها" وأنتوا لسة معرفتوش أسباب سقوط الطائرة 

لى متنها عشرات الضباط المصريين، وال أنتوا عاوزين جنازة وتشبعوا فيها لطم؟!". المصرية التى سقطت فى التسعينيات وع

شعب الوأضاف خالل كلمته بالمؤتمر الجماهيرى لمرشح حزب الوفد أن بريطانيا تسعى من خالل سحبها للسياح إلى الوقيعة بين 

 .المصرى والقيادة السياسية

 71/77/5172 اليوم السابع

 

http://www.youm7.com/story/2015/11/17/%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%80%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%84--%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%89-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7/2446319#.VkrlznYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/16/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7/2446138#.Vkrli3YrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/17/%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%89--%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-/2446429#.VkrlxnYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/17/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3-%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D9%80%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%89-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84/2446342#.VkrlenYrLIU
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 يعملون لصالح اآلخرين«: الفضالى»يعتبر االنسحاب نهائيًا و« العوامى«: »االستقالل»و« الجبهة»أزمة 

الجبهة المصرية وتيار االستقالل، على خلفية قرار رؤساء أحزاب الجبهة األربعة، )الحركة تصاعدت حدة الخالف بين ائتالف 

الوطنية، ومصر بلدى، والجيل، والغد(، االنسحاب من قائمة االئتالف التى يقودها أحمد الفضالى، الذى نفى بدوره قرار االنسحاب، 

وقال أحمد الفضالى، رئيس تيار .نسحاب لم يشمل سوى قياداتها فقطما زالوا مستمرين بالقائمة واال« الجبهة»مؤكدًا أن مرشحى 

االستقالل، المنسق العام لقائمة الجبهة المصرية والتيار، إن هناك قوائم انتخابية لها نفوذ قوى تعمل على إثارة اإلعالم 

انسحابهم منها، وقال مجدى عالم، والصحافة ضد قائمتنا، نافيًا وجود أى خالفات داخل القائمة، رغم إعالن قيادات الجبهة 

هناك سوء فهم عند البعض حول انسحابات الجبهة، »األمين العام لحزب مصر بلدى والمنسق العام بين أحزاب الجبهة والتيار: 

فحزب الجيل منسحب منذ شهر، والغد لم يدفع بمرشحين فى قائمة القاهرة، لذا فممثلو الجبهة المصرية فى القائمة هما حزبا 

وأشار إلى أن التصريحات الصادرة عن بعض قيادات الجبهة «. مرشحًا، وال صحة النسحابهما 51صر بلدى والحركة الوطنية ولهما م

 «.حب مصر»بانسحاب مرشحى حزب مصر بلدى ال تعبر إال عن خدمة لقوائم منافسة مثل 

 71/77/5172 نالوط

 -منظمات المجتمع المدنى :

 وفد شعبى يضم "نواب" ورجال أعمال يتوجه إلى روسيا األسبوع المقبل

قال أحمد سمير، النائب عن دائرة أكتوبر، أنه ينسق اآلن مع عدد من النواب ورجال األعمال، ليتوجهوا بوفد شعبى إلى روسيا  

الروسى فى ضحاياه الذين راحوا إثر الطائرة المنكوبة، إضافة إلى تنظيم لقاءات مع  األسبوع المقبل، لتقديم التعازى إلى الشعب

عدد من المسئولين هناك، لشرح حقيقة األوضاع األمنية بمصر، ودعم الدولة أمام القرارات الروسية األخيرة التى كان من شأنها 

  .راراتاإلضرار بالسياحة المصرية، والتأكيد على ضرورة العدول عن تلك الق

 71/77/5172 اليوم السابع

 -التصريحات :

 تتمتع بتأييد وحماية مخابرات أمريكا وبريطانيا األخوان: طارق البشبيشى

إلى أن  ارات البريطانية واألمريكية، الفتالقيادى السابق باإلخوان، إن الجماعة تتمتع بتأييد وحماية المخاب قال طارق البشبيشى 

أوروبا تدرك جيًدا خطورة تنظيم اإلخوان على الحضارة الغربية، ومع ذلك ال تتخذ إجراءات حقيقية لمكافحته، بل على العكس 

خريب التى يمارسها فى مصر، وغيرها من دول المنطقة العربية. وشدد على أن دول توفر له غطاًء دولًيا فى أعمال العنف والت

أوروبا ليست جادة فى مكافحة التطرف فى بالدها، وتوفر لجوًءا أمًنا لكثير من اإلرهابيين الذين فروا من الدول العربية واإلسالمية، 

  .ألجهزة مخابراتها، التى توظف تلك الجماعات فى تحقيق مصالحهاورغم أنها غالًبا ما تدفع الثمن غالًيا إال أن قراراتها تخضع 

 71/77/5172 اليوم السابع 

 سمير غطاس: لدينا رأس مال سياسي فاسد في الدولة

 67دائرة مدينة نصر إنه هناك رأس مال سياسي فاسد في الدولة ونزول د.سمير غطاس المرشح لعضوية مجلس النواب عن  قال

خالل لقاءه مع وصرح  مرشًحا علي دائرة واحدة يعطي فرصة كبيرة للمال السياسي في شراء االصوات والتدخل لتغير النتائج

في مجلس النواب الن فور فوزه بمقعد اإلعالمية رانيا بدوي مقدمة برنامج القاهرة اليوم انه علي استعداد للتنازل عن الحصانة 

 . ال يصح ان ُيمنح اي امتيازات اضافية وما يسري علي المواطن اما الدستور والقانون يسري علي النائب النائب

 71/77/5172 بوابة األخبار

http://www.elwatannews.com/news/details/838650
http://www.youm7.com/story/2015/11/17/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%89-%D9%8A%D8%B6%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84/2446662#.Vkrlt3YrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/17/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86--%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%B9-%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%B1/2446478#.Vkrkq3YrLIU
http://akhbarelyom.com/article/564a70eb6ee1f9e3526add2f/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-1447719147
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 العرب ببرج الصناعية المنطقة تدهور عن المسؤول الري وزير:  عامر فرج 

أعرب عضو مجلس النواب ورجل األعمال محمد فرج عامر عن استيائه من نقل مصنع غذائي من منطقة برج العرب إلى المنطقة 

وأضاف خالل مداخلة هاتفية في ."ال يتم تطهيرهاالصناعية بالشارقة نظًرا لعدم توافر المياه الصالحة قائال :" المصارف والترع 

دقيقة" أن وزير الري د .حسام مغازي هو المسئول عن الوضع المزري بالمنطقة الصناعية ببرج العرب، مشيًرا إلى  91برنامج "

 أنة في حال استمرار الوضع أسبوع آخر ستعلن بعض المصانع إفالسها .

 71/77/5172 بوابة األخبار

 

 «الجيش»لـاتهام مباشر « المؤامرة»يناير بـ 52محمد عبد العزيز: وصف ثورة 

قال محمد عبد العزيز، العضو المؤسس لحملة تمرد، والمرشح لالنتخابات البرلمانية عن دائرة شبرا الخيمة أول، إن برنامجه 

وأوضح أن أي .يناير، من توفير العيش للمواطنين والحفاظ على حريته وكرامته في كافة المجاالت 52االنتخابي هو أهداف ثورة 

يناير على أنها مؤامرة أو تنفيذ ألجندات خارجية، يعتبر اتهاما مباشرا للقوات المسلحة على أنها انحازت  52محاولة لوصف ثورة 

يونيو على أنها انقالب عسكري، يجور على حقوق الماليين الذين ملؤوا الميادين  31وأي محاولة لوصف »وتابع: .لهذه المؤامرة،

 .والمطالبة بإنهاء فترة حكم اإلخوان

 67/77/5172 الشروق

 

 ممدوح حمزة: الحرب العالمية الثالثة هتكون على أرضنا

مستشهدا بما كتبه ثعلب السياسة األميركية أكد المهندس االستشاري ممدوح حمزة، أن الحرب العالمية الثالثة قادمة ال محالة، 

في برنامج "وماذا بعد" الذي تقدمه اإلعالمية روال خرسا أن تلك الحرب لن تكلف الغرب سوى السالح والمال  وأكد.هنري كيسينجر

الحرب الحرب العالمية وأوضح أن  .ولن تكلفهم األرواح، مشيرا إلى أن تلك الحرب ستكون على أرضنا في سوريا والعراق وليبيا وسيناء

هي حرب بين الشرق والغرب، مؤكدا أن الحرب العالمية األولى نتج عنها معاهدة سايكس بيكو التي قسمت الوطن العربي، متوقعا 

 .أن يكون هناك تقسيم آخر بعد هذه الحرب ألراضينا

 رصد 5172/77/76

 

 

 اءة الهرم بأعالم فرنسا وروسيا جهل وعدم مسؤوليةالمسلماني: إض

 دثح ما أن إلى الفًتا فادح، خطأ ولبنان وفرنسا روسيا بأعالم الهرم واآلثار السياحة وزارتي إضاءة إن قال الكاتب أحمد المسلماني:

.وأضاف في تصريحات صحفية، أسبابه عن بعد يعلن لم حادث الروسية الطائرة سقوط أن مؤكًدا إرهابي، ت وباريس عملبيرو في

أن حادث الطائرة الروسية ال يزال قيد التحقيق مع تقديرات واسعة للعديد من الخبراء أنه حادث فني وليس إرهابًيا، الفًتا إلى أن 

 لمبع الهرم إضاءة يمكن كان أنهوتابع  .المسؤولية وعدم الجهل على يدل إضاءة المسؤولين في الوزارتين الهرم باألعالم الثالثة

 حاسبةم إلى داعًيا المشهد، إرباك في إسهاًما التحقيقات، لنتائج استباًقا الربط يجري ال حتي خاص، يوم في وحدها الصديقة روسيا

 .الفكرة على القائمين

 76/77/5172 رصد

http://akhbarelyom.com/article/564a52866ee1f97e3c605729/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-1447711365
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16112015&id=1ca7dccb-ee47-4f26-9b32-f137ee34f50d
http://rassd.com/165509.htm
http://rassd.com/165436.htm
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 -توك شو :

 واليزل بنبذ الخالف والوقوف بجانب الدولةأحمد موسى يطالب تهانى الجبالى 

طالب أحمد موسى، اللواء سامح سيف اليزل المنسق العام لقائمة فى حب مصر، والمستشارة تهانى الجبالى، مقرر قائمة التحالف  

ا وا الخالف بينهمالجمهورى للقوى االجتماعية، والفريق حسام خير اهلل، القيادى بالتحالف الجمهورى للقوى االجتماعية، أن ينبذ

 ومنع التالسن والتخوين، مؤكدا أنه البد من الوقوف مع الدولة للعمل حتى بعد االنتهاء من االنتخابات البرلمانية. 

 76/77/5172 اليوم السابع

  ألف إرهابى سيناء خالل حكمه 53أحمد موسى: مرسى أدخل 

ألف إرهابى فى سيناء خالل حكمه، مؤكدا أن  53ساعد على إدخال ما يقرب من  قال أحمد موسى، إن محمد مرسى الرئيس األسبق 

الجيش المصرى يقوم بدور كبير فى ردع العناصر اإلرهابية على كافة الحدود ومكافحة اإلرهاب فى سيناء، ومصر تدفع الضريبة 

ا، مضيفا أن اإلرهابيين خططوا الستهداف حتى اآلن. وأضاف أن مصر لم تغلق حدودها رغم المخاطر التى تحيط بها شرقا وغرب

القوات المسلحة ولكنهم فشلوا فى تنفيذ مخططهم. وأشار إلى أن هناك إعالما كاذبا مموال من أمريكا يخرج بمانشيتات على 

 .الجرائد بوجود قنبلة داخل الطائرة الروسية المنكوبة فى وسط سيناء

 76/77/5172 اليوم السابع 

 «سكت الوزراء بتوعك»بعد تصريحات وزير العدل.. يوسف الحسيني للرئيس: 

والتي أكد فيها على استطاعة المواطن المصري بأن يعيش  علق يوسف الحسيني على تصريحات المستشار أحمد الزند، وزير العدل

جنيه في اليوم، قائال: "حاجة تقرف، ياريت يا سيادة الرئيس تسكت الوزراء بتوعك طالما ال يجيدون الحديث للرأي  3أو  5بـ 

 مصر"، امتثاال لتصريحات الوزير،طالب الدولة بتخفيض مرتبات الوزراء، ويتم التبرع بالجزء الباقي لصالح صندوق "تحيا و."العام

وأضاف: ")الزند( سبق وأن أدلى بتصريح أخرى يؤكد فيها أنه ."متسائال: "كيف يقول ممثل العدالة في مصر مثل هذا الكالم؟

سيتم التصالح مع رجل األعمال حسين سالم مقابل التنازل عن جزء من ثروته، فهل هذا أسلوب تعامل الدولة مع قضية األموال 

وأبدى تعجبه من اختيار "الزند" وزيًرا للعدل، قائال: "هناك تحقيق ."مهربة؟ وهل نتنازل عن حق البالد مقابل حفنة من األموال؟ال

صحفي في جريدة األهرام يشير إلى تورط هذا الرجل في قضية فساد إداري، والحقيقة أننا ال نلوم عليه ولكن نلوم السيسي 

وكانت ردود أفعال غاضبة قد نشأت بعد تصريحات المستشار أحمد ."ذه الوزارة شديدة الحساسيةلموافقته على تولي )الزند( له

"، السبت الماضي، قال فيها: "لن يستطيع أحد أن يرهبنا، فنحن Tenالزند، وزير العدل لبرنامج "البيت بيتك"، المذاع على قناة "

 3أو  5جنيه سيعيش بهم، كما أنه يستطيع العيش بـ 5111طيته لدينا عبقرية الزمان والمكان، وعبقرية المصري الذي إن أع

 جنيهات في اليوم أيًضا، ومش فارقة معانا".

 76/77/5172 الشروق 

 

 «أزمة»مة الصمت.. وإدارة األزمات في لميس الحديدي: نحن أمام حكو

لدينا أزمة في إدارة األزمات، »انتقدت لميس الحديدي، أداء الحكومة المصرية في التعامل مع األزمات التي تتعرض لها، قائلة: 

أنشئها مجلس وقالت إن لجنة اإلغاثة التي .«نحن أمام الحكومة الصامتة التي ال تخاطب الشعب وال تعلن تحركاتها لحل األزمات

 .قلة تصريحاتها اإلعالمية الوزراء تحتاج من يغيثها من عثرتها، وأنها ال تعلم ما قدمته أو تعمل عليه اللجنة حاليا، بسبب

 72/77/2517 الشروق

http://www.youm7.com/story/2015/11/16/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%A8%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81-%D8%A8%D8%AC%D8%A7/2446225#.VkrlmHYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/16/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89--%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%89-%D8%A3%D8%AF%D8%AE%D9%84-23-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%87/2446139#.VkrlgnYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/16/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89--%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%89-%D8%A3%D8%AF%D8%AE%D9%84-23-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%87/2446139#.VkrlgnYrLIU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16112015&id=ba7dfd43-eb06-414c-8364-d95476a39900
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16112015&id=ba7dfd43-eb06-414c-8364-d95476a39900
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15112015&id=754edbed-b7b7-4042-85a8-d66d0545d57f
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 !أديب للسيسي: أين أنت مما يحدث في "قمة العشرين"؟عمرو 

قال عمرو أديب: إن الدول الكبرى، مثل الواليات المتحدة وروسيا، تعقد اجتماعات في قمة العشرين المنعقدة هذه األيام في 

سؤاله للسيسي قائاًل: "أين أنت وتساءل عن دور مصر في هذه االجتماعات، ووجه .المنطقة تقسيم على لالتفاق تركيا، ويتجهون

 مافيه  واقتربا أردوغان والتركي أوباما األميركي الرئيس بين جمعت التي الصورة أن إلى االفت من هذه التحالفات والتكتالت؟!"،

 مشيًرا إلى أن ثمة تغيرات كبيرة ستحدث بالعالم بعد هجمات."ما شيء حول واتفاق بينهما تفاهم بوجود توحي بعضهما من

وتابع: "علق الرئيس الفرنسي أوالند على أحداث باريس نفس .سبتمبر بالواليات المتحدة 77باريس، مثلما حدث بعد أحداث 

"، مشيًرا إلى أنهم ربما يتفقون على اإلرهاب على حرب حالة في نحن سبتمبر حين قال 77التعليق الذي علقه بوش بعد أحداث 

وأشار إلى أن البيت األبيض قد أصدر بياًنا قال فيه إنه تم االتفاق مع روسيا .فحة اإلرهابدخول قوات برية إلى سوريا بدعوى مكا

 ."االتفاقيات؟ هذه من أنت أين" على ما أسموه "توحيد المواقف"، مجدًدا تساؤله للسيسي:

 76/77/5172 رصد

 -سوشيال ميديا :

 هجمات باريس دليل واضح على سياستك الفاشلة«: أوباما»لـنجيب ساويرس 

كلمة للرئيس األمريكي باراك أوباما، قائال: "انت وصفت الهجمات موقع "تويتر" عبر حسابه على  وجه رجل األعمال نجيب ساويرس

أخرى  بتغريدة كما توجه. رثة، ودليل واضح على فشل سياستك"التي تعرضت لها )باريس( بأنها نكسة، ولكنني أقول لك أنها كا

 وقال فيها: "نحن نقف بجانبكم"، واضًعا صورة ألهرامات الجيزة وهي مغطاة بالعلم الفرنسي. للشعب الفرنسي

 71/77/5172 الشروق

 جذور اإلرهاب القمع وعدم المساواة.. وعلى أوروبا أال تنغلق على نفسها«: البرادعي»

وأضاف في تغريدة على  .هي القمع وعدم المساواة وازدواج المعايير إن جذور اإلرهاب في العالمقال الدكتور محمد البرادعي، 

 على نفسها، بل تساهم في تحقيق السالم.، ، أنه يجب على أوروبا أال تنغلق «تويتر»حسابه الرسمي على موقع 

 76/77/5172 الشروق

يناير 52جمال ريان: اإلعالم المصري سيبدأ في بث الشائعات ُقبيل   

يناير  52الشعب المصري من الشائعات التي سيبدأ اإلعالم في مصر ببثها ُقبيل الذكرة الخامسة لثورة حّذر المذيع بقناة الجزيرة 

يناير اإلعالم األمني في  ٥٢وقال ريان في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "تحذير: مع اقتراب ذكرى .5177

 ."سجن المزرعة من أجل مفاوضات معهمصر يطلق إشاعات كاذبة عن نقل الرئيس محمد مرسي إلى 

 71/77/5172 رصد

 زياد العليمي لـ عمرو دراج: الثورة ستكون ضد النظام واإلخوان

عية الرئيس هاجم البرلماني السابق زياد العليمي، القيادي اإلخواني عمرو دراج، بعد بيانه الذي أكد فيه أنه ال تنازل عن شر

وقال العليمي في تدوينة بثها عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك": "عارف إزاي تعوق عملية .المعزول محمد مرسي

تغيير؟ بإنك تطلع بيان زي دة، دة لو أمن الدولة بيفكر يعمل حاجة تخوف الناس من التغيير، مش هيالقي أحسن من 

أي محاولة تغيير، يبقى فيها صورة الجماعة، والحقيقة إن أي تغيير حقيقي، هيكون وأكمل: "ورأيي هدف البيان دة إن ."كدة

 ضدكم إنتم االتنين، نفس النظام بدقن أو كاب".

 76/77/5172 مصر العربية

http://rassd.com/165406.htm
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17112015&id=65c96a4c-519b-4974-b0ca-ed90a7caa64b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16112015&id=92ade400-47da-4e36-a4b9-2128fc78f70c
http://rassd.com/165514.htm
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%A7/795849-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
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 خالد علي: الحوار الوطني ضرورة قومية لمواجهة التحديات اإلقليمية

وقال في تدوينة عبر .دعا خالد علي، المحامي والمرشح الرئاسي السابق، لحوار وطني شامل لمواجهة التحديات اإلقليمية والدولية

االجتماعي "فيس بوك": "الحرائق تشتعل حولنا من كل اتجاه، ونحن ننشغل بمحاربة  حسابه الشخصي على موقع التواصل

 الدخان... السالم االجتماعى والحوار الوطنى ضرورة قومية لمواجهة ما هو آٍت اقليميا ودوليا".

 76/77/5172 مصر العربية

 رفيق حبيب: األنظمة المستبدة شكلت طبقة حكم فاسدة لحمايتها

"المستبدة" شكلت طبقة حكم من طبقة قال رفيق حبيب، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل، أن األنظمة التي وصفها بـ 

وأوضح في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك": "تشكلت ثالثة كتل رئيسة .فاسدة بغرض حمايتها

في المجتمع، كتلة الثقافة المشوهة، والتي تتكيف مع االحتالل واالستبداد، وتتميز بالسلبية الشديدة، وكتلة التغريب التي 

 طعت عن الموروث الثقافي والحضاري للمجتمع، وكتلة الموروث الحضاري، التي ظلت تحي هذا الموروث".انق

 76/77/5172 مصر العربية

 الشرعية"عبدالماجد" يهاجم تحالف دعم 

وقال .، بسبب فشله في توحيد الصفوفالشرعيةهاجم عاصم عبدالماجد، القيادي في الجماعة اإلسالمية ما يسمى بتحالف دعم 

الجهود قبل عبدالماجد، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "بعيًدا عن معركة االصطفاف والتي على ما يبدو أنها لتشتيت 

يناير، من الغريب أن يصطف عدد كبير من القوى السياسية ضد الرئيس المعزول مرسي، قبل عزله بسبعة أشهر ويحافظون  52

على هذا التماسك ودون انشقاقات كما يحدث اآلن مع تحالف اإلخوان، ما زلت أذكر كيف استطاعوا تجميع كل هذه الشخصيات 

 تماسكها مدة طويلة حتى تحقق الهدف منها". والقوى السياسية ويحافظون على

 71/77/5172 البوابة نيوز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A7/795564-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%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%A7/795540-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A9-%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7
http://www.albawabhnews.com/1610414
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  النشره المجتمعية

  :- قضايا المجتمع 

 الصحه :

 العملطبيًبا وإدارًيا بوحدة صحة "محلة زياد" بالغربية للتحقيق بسبب التغيب عن  21إحالة 

طبيًبا وإدارًيا وعامًلا بالوحدة الصحية بقرية محلة زياد  21قرر رمضان عيد رئيس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية إحالة 

 إلي التحقيق بسبب اإلهمال وتغيبهم عن العمل.

 71/77/5172 بوابة األهرام

 طن لحوم مصنعة فاسدة في حملة تموينية بإمبابة 5221ضبط 

طن سلع غذائية مصنعات لحوم  5221ضبط مالك محل غيرمرخص وبحوزته  من اإلدارة العامة لمباحث التموينتمكنت 

 681طن لحوم بتلو ورنجة غير صالحه وأيضا ضبط  7521ومقطعات دواجن وجبن رومي فاسدة وضبط مالك محل آخر وبحوزتة 

كبدة وسمك ومكرونة وسوسيس غير صالحة وتم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة كجم 

 لتولي التحقيق.

 71/77/5172 البوابة نيوز

 االقتصاد:

 المشروع القومى للصرفلمتضررى السيول.. وقرض لتمويل « اإلفريقى»منحتان من 

 5.52وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى وليلى المقدم ممثلة لبنك التنمية االفريقى اتفاقيتى منحتين بقيمة 

ماليين دوالر لتخفيف األضرار الناجمة عن السيول التى ضربت بعض محافظات مصر والستكمال مشروع مقاصة وتسوية األوراق 

 مليون دوالر لالنتهاء من المرحلة الثالثة من المشروع القومى للصرف. 21.5للبنك المركزى وقرض بقيمة  المالية التابعة

 71/77/5172 األهرام

 مليون جنيه 631شراء "ساويرس" لبنك استثمار بقيمة البورصة ُتعلن تنفيذ صفقة 

مليار  7.25مسجًلا نحو  -ثاني جلسات األسبوع–ارتفع إجمالي قيمة التداول في البورصة المصرية خالل تعامالتها اليوم اإلثنين 

تحواذ لالس« فايننشال أكت»جنيه، بسبب تنفيذ عرض الشراء المقدم من شركتي أوراسكوم لالتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا، و

كشفت البورصة المصرية عن أنه تنفيذ صفقة شراء على أسهم شركة حيث  من أسهم شركة بلتون المالية القابضة. %711على 

مليون  728.2وأضاف بيان البورصة، أن الصفقة تم تنفيذها على عدد  مليون جنيه. 631بلتون المالية القابضة، بقيمة إجمالية 

 يهات للسهم.جن 1سهم، بسعر 

 76/77/5172 بوابة األهرام

 جنيه للشراء 8.2النشاط يعود مجدًدا للسوق السوداء.. والدوالر يسجل 

ى قرار البنك المركزى المصرعاد النشاط مجدداً للسوق الموازية للدوالر األمريكى، بعد أن هدأت األسعار خالل الفترة الماضية بسبب 

جنيه  8.22جنيه للشراء ونحو  8.2وسجل الدوالر اليوم نحو  .قرًشا 51برفع قيمة الجنيه أمام الدوالر فى السوق الرسمية بنحو 

 .مر، محافظ البنك المركزى الجديدللبيع، وسط ندرة فى الممعروض وترقب من جانب المضاربين لإلجراءات التى سيقوم طارق عا

 76/77/5172 بوابة األهرام

http://gate.ahram.org.eg/News/807832.aspx
http://www.albawabhnews.com/1610468
http://www.ahram.org.eg/News/131727/5/454349/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%89%C2%BB-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/807667.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/807630.aspx


 

 

5172نوفمبر  71   مرصد اإلعالم المصري       15  نشرة 

 

 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ٠٣

لتفادي تفاقم  5176رئيس الوزراء حصرا بجميع المشروعات الملحة المطلوب دخولها الخدمة قبل صيف  تلقى  شريف إسماعيل

وكشف مصطفي مدبولي وزير االسكان في تقريره أن  األزمات المتوقعة فيما يتعلق بخدمة مياه الشرب لمحافظات الجمهورية.

محطة جاري تنفيذها، وأن إجمالي  86مكعب يوميا في  ألف متر 655مليون  5الطاقة االنتاجية المطلوب إضافتها تبلغ 

وأكد الوزير أن  .5172/5176مليار جنيه ضمن خطة العام الجاري  7.71مليار جنيه، تم إدراج  3.92االستثمارات المطلوبة تبلغ 

 72جنيه لمياه الشرب، و  مليارات 9مليار جنيه، منها  31إجمالي االستثمارات المطلوبة لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي تبلغ 

 مليارات جنيه للصرف الصحي بالمدن. 6مليار جنيه للصرف الصحي بالقرى، و 

 76/77/5172 الوفد

 : التعليم

 

 ألف فصل إلنهاء مشكلة التكدس 25وزير التعليم: نحتاج 

ألف فصل  731ألف فصل إلنهاء مشكلة التكدس بالمدارس و 25نحتاج لـ قال الدكتور الهاللي الشربيني وزير التربية والتعليم

مخصصات الدولة للتعليم لن تحل المشكلة والبد من تدخل مؤسسات لتحقيق مستوى تعليمي أفضل من النظام الحالي، كما أن 

 وعن نظام متعددة تساندها، حتى دول العالم المتقدمة لن تستطيع النهوض بالنظام التعليمي دون مساندة جهات داخلية بها.

 5مليون طالب و 79أن مصر بها الدروس الخصوصية أكد أنه ضد نظام التعليم من خالل "السناتر" التعليمية الخاصة، الفًتا إلي 

مليون معلم وإداري وتواجد الطالب بالمدارس حتمي ال نقاش فيه وتظاهر الطالب لم يكن هو السبب وراء إرجاء قرار الدرجات 

 العشر للحضور ولكن وجدنا أنه من األفضل تطبيق منظومة التطوير واإلصالح في وقت واحد.

 71/77/5172 بوابة األهرام

 أخرى :

 

 مخالفة تسعيرة وسلع مغشوشة وفاسدة في حملة تموينية بمراكز الغربية 15ضبط 

أسفرت حملة مباحث التموين بالغربية علي مدن ومراكز المحافظة أمس االثنين لضبط السلع المغشوشة والفاسدة باألسواق 

 محضًرا بمخالفات تموينية متنوعة. 15عن تحرير والمتالعبين باألسعار 

 71/77/5172 بوابة األهرام

 

 قطع مياه الشرب عن عدة مراكز ومدن بدمياط بسبب أعمال الصيانة

الشرب من الساعة التاسعة صباًحا حتى التاسعة أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، الثالثاء، عن قطع مياه 

مساء الثالثاء، بسبب أعمال الصيانة بالمحطة الرئيسية والتي تغذي مراكز ومدن كفر سعد وكفر البطيخ ورأس البر والسنانية 

 وميت أبوغالب وكفر سليمان.

 71/77/5172 يومالمصرى ال

 

http://alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/954398-30-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89
http://gate.ahram.org.eg/News/807839.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/807811.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/844802
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 « إطفاء األنوار»رغم وعود الرئيس.. الغالء يجبر أصحاب محال بشرم الشيخ على 

، األسبوع «لن تنطفئ أنوار شرم الشيخ »خالًفا لتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، ووزير السياحة، هشام زعزوع، بأنه 

ا، االثنين، بسبب مطالبة المالك بإيجارات مرتفعة، في ظل الماضي، أطفأت الموالت والمحال التجارية في خليج نعمة أنواره

 .%31معارضة المستأجرين بدعوى انخفاض نسبة اإلشغاالت السياحية ألقل من 

 71/77/5172 المصرى اليوم

 

 غزيرةالغربية تشهد أحواًلا جوية سيئة وأمطاًرا 

شهدت محافظة الغربية مساء اليوم اإلثنين، انخفاضا شديدا في درجات الحرارة تبعه هطول أمطار غزيرة بمعظم أنحاء 

المحافظة، أدت إلى تراكم المياه بالشوارع الرئيسية والميادين، وحدوث حالة من الشلل في حركة المرور ، فيما خلت الشوارع من 

مصطفى كامل، محافظ الغربية ، تعليماته لرؤساء المدن واألحياء بضرورة إزالة مياه األمطار الراكدة المارة. وأصدر المهندس سعيد 

 من خالل أجهزة النظافة، وتكثيف تواجد سيارات اإلسعاف على الطرق السريعة تحسبا لوقوع أي حوادث.

 71/77/5172 الدستور

 

 جزئي لطريق حوش عيسى أبو المطامير نتيجة األمطارانهيار 

وقع انهيار جزئي بطريق حوش عيسى أبو المطامير في محافظة البحيرة، نتيجة األمطار الغزيرة المصاحبة لموجة الطقس السيئ 

االنهيار تماما، في وأوشك الطريق على .التي تضرب المحافظة، مما أدى لتوقف حركة سير السيارات وتعطل مصالح المواطنين

يذكر أن هذا الطريق هو الرابط األساسي بين الطريقين الزراعي .الوقت الذي لم تتدخل أي جهة إلصالحه حتى اآلن مما ينذر بكارثة

 .والصحراوي بالمحافظة

 71/77/5172 رصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/844785
http://www.dostor.org/930527
http://rassd.com/165523.htm
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 الشأن األمنى 

 -:أخبار أمنية 

 احتجاز موظفين بمطار شرم الشيخ يشتبه بتورطهما في تحطم الطائرة الروسية

كشف مسؤوالن أمنيان مصريان عن احتجاز السلطات المصرية موظفين في مطار شرم الشيخ ، يشتبه في أنهما ساعدا من زرعوا 

 شخًصا. 551مقتل  أكتوبر الماضي، ما أدى إلى 37قنبلة على الطائرة الروسية ، التي سقطت في سيناء 

 71/77/5172 المصرى اليوم

 وزير الداخلية يتفقد اإلجراءات األمنية بمطار شرم الشيخ.. ويطمئن علي جاهزية القوات بالمدينة

من صباح اليوم الثالثاء، الخدمات واإلجراءات األمنية بمطار شرم تفقد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية في الساعات األولى 

عبد  كما قام اللواء مجدى الشيخ الدولى "صالتى السفر والوصول" واطلع على مراحل التفتيش المختلفة بصالة السفر الرئيسية.

هزية القوات واستيعابهم لواجبهم الغفار بتفقد عدد من النقاط األمنية ووحدات تأمين مدينة شرم الشيخ، حيث اطمأن على جا

ومهام عملهم المكلفين بها، ووجه بمراعاة اليقظة والحذر خالل أدائهم لواجبهم، مطالًبا فى ذات الوقت بالتصدى لكافة مظاهر 

 الخروج على القانون.

 71/77/5172 بوابة األهرام

 قلم ليزروأجهزة تتبع والسلكى إلى داخل البالد 3211طائرة تجسس و 15هريب إحباط ت

طائرة تجسس يتم التحكم بها عن  15نجحت اإلدارة العامة لتأمين محور قناة السويس فى كشف مشمول رسالتين تحتويان علي 

أجهزة تتبع إلى داخل البالد  71يديو،وتسجيل ف 73قطعة قلم ليزر ، و  3211جهاز السلكي، و  31ُبعد بواسطة ريموت كنترول و 

عبر ميناء السويس البحرى كانت ضمن رسالتى لعب اطفال ومالبس داخل حاويتين بميناء السويس حاول صاحب احدي الشركات 

قناة باالسكندرية تهريبها الى داخل البالد ، وأمر اللواء عاطف غراب مساعد وزير الداخلية ومدير اإلدارة العامة لتأمين محور 

 السويس بإخطار النيابة للتحقيق.

 71/77/5172 األهرام

 

  الكسب غير المشروع يطالب االتحاد األوروبى بتمديد تجميد أموال مبارك ونظامه

طابا إلى دول االتحاد األوروبى التى أكد مصدر قضائى مطلع، أن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد أرسل خ 

أشهر فقط على  3تتواجد بها أموال الرئيس المخلوع حسنى مبارك وأفراد نظامه لتمديد تجميد تلك األموال ببنوكها، نظرا لتبقى 

تلك  تجميدفك تجميدها. وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن االتحاد األوروبى لم يرد على الطلب المصرى بتمديد 

  .األموال حتى اآلن، مشيرا إلى أنه من المنتظر البت فى الطلب المصرى خالل األسابيع القادمة

 71/77/5172 اليوم السابع

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/844872
http://gate.ahram.org.eg/News/807834.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131727/25/454307/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8---%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3-%D9%88-%D9%82%D9%84%D9%85-%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%B1-%D9%88%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9-.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/11/17/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%89-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-/2446728#.VkrkEnYrLIU
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 رئيس أكاديمية الشرطة يشهد حفل تخرج الدفعة الثانية من الضباط المتدربين

غفار، وزير الداخلية، اللواء عمرو األعصر مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، لحضور حفل أناب اللواء مجدى عبد ال

، وحضر الحفل اللواء هاني عبد 5176/  5172تخريج الدورة الثانية للضباط المتدربين بكلية التدريب والتنمية للعام التدريبي 

 يمية.اللطيف مدير كلية التدريب والتنمية وقيادات األكاد

 71/77/5172 البوابة نيوز

 

 بالصور.. "الداخلية" تطارد أخطر خاليا اإلرهاب على مواقع التواصل االجتماعي

حساًبا يخص  326تكثف اإلدارة العامة لمباحث اإلنترنت التابعة لوزارة الداخلية المصرية، من تحرياتها األمنية المكثفة بخصوص 

عدًدا من أعضاء جماعة اإلخوان بمصر، ومناصرين لتنظيم داعش ، يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي في ترويج لألفكار 

وتأتي أبرز األسماء التي حصلت عليها "البوابة نيوز" ألبرز قيادات التنظيم . التعليماتة للتنظيمات اإلرهابية وتلقين اللجان النوعي

عبر مواقع التواصل االجتماعي وهم عائشة خيرت الشاطر، أحمد البقلي، وعبدالرحيم الصغير، وأحمد عبدالباسط محمد، ومحمود 

 الشرقاوي، وزهراء خيرت الشاطر، وآخرون.

 71/77/5172 البوابة نيوز

 مبارك يشترط إلغاء تجميد أمواله لبدء التصالح

رهن طلب رسمي تقدم به فريد الديب محامي الرئيس األسبق مبارك، إلى جهاز الكسب غير المشروع، بدء إجراءات التصالح ورد 

ارك ونجليه عالء وجمال، بتقدم الجهاز بطلب إلى االتحاد األوروبي، بإلغاء تجميد أموال الرئيس األسبق األموال المنهوبة، من قبل مب

وكشف مصدر قضائي عن أن الديب تقدم بالطلب إلى المستشار عادل السعيد مؤخًرا، وربط بين إلغاء قرار تجميد  بالخارج.

 األموال، ببدء مبادرة للتصالح مع الدولة.

 76/77/5172 البوابة نيوز

 شخصا 79"حصر أموال اإلخوان" تتحفظ على مقرات ومستشفى ومدرسة وشركتي صرافة و

قامت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة االخوان ، برئاسة المستشار عزت خميس رئيس اللجنة، بتنفيذ التحفظ علي عدد من 

الحرية والعدالة، بالمقطم، ومصر القديمة والمنيل وجسر السويس ومدينة السادات، وذلك تمهيدًا لتسليمهم إلي مقرات حزب 

وزارة المالية، لمصادرتهم نفاذًا للحكم الصادر، بمصادرة ممتلكات حزب الحرية والعدالة، وأيلولة حصيلتها إلي الخزانه العامة 

كما قامت  .د ياسر أبو الفتوح أمين عام لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة اإلخوانصرح بذلك المستشار الدكتور محم .للدولة

اللجنة، بالتحفظ على مستشفي الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة، ومدرسة السيدة عائشة الكائنة بالنزهة والتابعة إلدارة النزهة 

شخصًا  79الغربية للصرافة والتحفظ علي عدد  التعليمية، وعلي شركتين للصرافة، وهما شركة إيمكو للصرافة والشركة

 النتمائهم، ودعمهم لجماعة األخوان.

 76/77/5172 بوابة األهرام

http://www.albawabhnews.com/1610450
http://www.albawabhnews.com/1609722
http://www.albawabhnews.com/1609377
http://gate.ahram.org.eg/News/807720.aspx
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 مقتل "مناف" عقب تعرضه للتعذيب في مقر األمن الوطني ببني سويف

 ثرإ أطباء بني سويف، وأحد قادة "تحالف دعم الشرعية" بمحافظة بني سويف، مساء األحد؛ُقتل الدكتور عماد مناف، مدير نقابة 

بنقابة األطباء. وصرح مدير أمن بني سويف،  عمله مقر من ظهًرا اعتقاله عقب الوطني، األمن مقر في الشديد للتعذيب تعرضه

 أن "مناف" توفي أثناء اعتقاله من منزله.

 76/77/5172 رصد

 

 مجهول يطعن مرشح "النور" بدائرة الزقازيق في الشرقية

قام مجهول باالعتداء على عماد المهدي، المرشح الفردي لحزب النور بدائرة الزقازيق أول بمحافظة الشرقية، أمام مقر الحملة 

 المعتدي هارًبا.االنتخابية الخاصة به، أثناء نزوله من السيارة، وفر 

 76/77/5172 بوابة األهرام

 

 المفرقعات تنجح في تفجير عبوة بدائية بمحيط مدرسة بكفر الشيخ

المياه وأبطال تمكن خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية بكفر الشيخ من تفجير قنبلة بدائية الصنع عن طريق مدفع 

 مفعولها.

 76/77/5172 البوابة نيوز

 

 سبتمبر 51مفاجأة.. محمد نصر ُقتل في تبادل إطالق نار يوم 

 األستاذكشف أحمد عبدالباسط عضو جماعة اإلخوان إن هناك تفاصيل جديدة في واقعة تصفية الدكتور محمد أحمد نصر محمد 

المساعد بكلية العلوم الزراعية جامعة قناة السويس، والتي تناقلت مواقع التواصل االجتماعي خبر تصفيته في منطقة الجيزة 

وقال عبر صفحته بموقع التواصل االجتماعي فيس بوك:" أهله اكتشفوا أنه تم تصفيته في سبتمبر الماضي، ولكن زوجته .أمس

 علمت بمقتله أمس فقط".

 76/77/5172 البوابة نيوز

 -محاكم ونيابات :

 يوًما بتهمة االنضمام لتحالف دعم الشرعية والتحريض على العنف72حبس الغرباوي 

على ذمة التحقيق بتهمة يوًما  72أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس الدكتور حسن الغرباوى القيادى بحزب البناء والتنمية 

وألقت قوات األمن القبض على الغرباوى أمس بعد استصدار إذن من  .االنضمام لتحالف دعم الشرعية والتحريض على العنف

 النيابة.

 71/77/5172 بوابة األهرام

http://rassd.com/165390.htm
http://gate.ahram.org.eg/News/807674.aspx
http://www.albawabhnews.com/1609324
http://www.albawabhnews.com/1609192
http://gate.ahram.org.eg/News/807689.aspx
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 لتصويره قناة السويسأيام  1نيابة بورسعيد تحبس نمساوًيا 

أمرت نيابة بورسعيد، برئاسة المستشار محمود الطحاوي، المحامي العام لنيابات بورسعيد، بالحبس أربعة أيام على ذمة 

 .ببورسعيد السويس لقناة المالحي المجرى بتصوير التهامه التحقيق، لشخص نمساوي الجنسية؛

 71/77/5172 صدر

 

 سنوات لمتهمين بأحداث المرج 71المشدد 

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم اإلثنين، بمعاقبة متهمين اثنين، بالسجن 

 سنوات، بعد إعادة محاكمتهما في القضية المعروفة إعالميا بأحداث "عنف المرج". 71المشدد 

 76/77/5172 بوابة األهرام

 

 بالغ للنائب العام يتهم رئيس مجلس إدارة "األهرام" بتهمة إهانة السفير السعودي

 رئيس مجلس إدارةتقدم المحاسب أمين على عجاجة، بصفته مواطنا مصريا، ببالغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد 

مؤسسة األهرام، يتهمه فيه بإهانة السفير السعودي بالقاهرة أحمد القطان، وتعمد إحداث توتر في العالقات بين مصر 

 والسعودية.

 67/77/5172 البوابة نيوز

 بتهمة التظاهر دون تصريح بالدقهليةعناصر من جماعة اإلخوان  3سنوات لــ  1السجن 

أصدرت محكمة جنح قسم أول المنصورة، اليوم اإلثنين، حكمها على رئيس اتحاد طالب كلية طب المنصورة ، واثنين آخرين 

ألف جنيه لكل منهم ، في قضية التظاهر  711سنوات وستة أشهر وغرامة  1منتمين لجماعة اإلخوان اإلرهابية ، بالحبس لمدة 

 تصريح واالعتداء على موظفين أثناء تأدية عملهم. بدون

 76/77/5172 البوابة نيوز

 

 إحالة مديرين بمطاعم "أبو شقرة وأبو مازن وجاد" لمحاكمة عاجلة

الكلية، اليوم اإلثنين، بإحالة مديرين مسئولين بمطاعم "أبو أمر المستشار أحمد البقلي، المحامي العام األول لنيابات شمال الجيزة 

شقرة"، و"أبو مازن السوري"، وعامل من مطعم "جاد"، إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح العجوزة، بتهمة عرض سلع غير 

"أبو شقرة وجاد وأبو  كيلو لحوم فاسدة داخل مطاعم 511كانت مباحث التموين بالجيزة قد ضبطت .صالحة لالستهالك اآلدمي

مازن السوري" بمنطقة العجوزة، وألقت القبض على مديرين مسئولين، وعامل، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق، بعد 

 تقرير الطب البيطري بعدم صالحية اللحوم لالستهالك.

 76/77/7251 البوابة نيوز
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 -اعتقاالت :

 شخص بتهمة االنتماء لألخوان واللجان النوعية  76القبض على  

أشخاص بتهمة  1بتهمة االنتماء لجماعة األخوان وانهم من القيادات الوسطى لها  و  أشخاص 9ألقت قوات األمن القبض على 

 االنتماء إلى اللجان النوعية لألخوان.

 71/77/5172 بوابة األهرام 

 

 حملة اعتقاالت ليلية تسفر عن اعتقال شخصين باإلسماعيلية

 توأسفر بالمحافظة، البالبسة بمنطقة العسكر، حكم معارضي منازل لمداهمة توجهت حملة من قوات أمن محافظة اإلسماعيلية

 .مدرس طايع، ووليد الصحة، بوزارة موظف عليوة اعتقال عن

 71/77/5172 رصد

 

 باإلسكندريةاألخوان جماعة من أعضاء  1ضبط 

المطلوب  األخوانجماعةمن أعضاء  1م الثالثاء، من ضبط تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنتزة باإلسكندرية، اليو

 . ضبطهم في القضية إدارى أول المنتزة "تظاهر"، تحرر المحضر أحوال القسم، وجار العرض على النيابة العامة

 71/77/5172 البوابة نيوز

 بكفر الشيخ أشخاص  1القبض على 

قرية سوق الثالثاء أحد معاقل اإلخوان بالمحافظة والتابعة لمركز البرلس والواقعة على الطريق  اقتحمت قوات األمن بكفر الشيخ

من الشهر  53و 55الدولي الساحلي، وذلك للقبض على المطلوبين قبيل إجراء االنتخابات البرلمانية المزمع عقدها يومي 

وذلك بعدما شعروا بوصول القوات للقرية بأعداد كبيرة، ونشبت مناوشات بين أنصار الرئيس المعزول وقوات األمن، .الجاري

منهم، وتم اقتيادهم لسيارات الترحيل، تمهيدا  1فقاموا بإطالق الشماريخ على مقدمة القوات، التي نجحت في القبض على 

 لعرضهم على النيابة.

 76/77/5172 البوابة نيوز
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 الشأن العسكري

 ـــــــــــــــــــ

 الجيش يفجر المباني المخالفة باإلسكندرية ألول مرة

في طريقة جديدة لهدم المنازل المخالفة نفذت وحدات من القوات المسلحة المصرية عمليات نسف بالقنابل لعدد من المبانى 

مدينة اإلسكندرية. جاء ذلك بالتعاون مع وحدات من الشرطة المدنية المخالفة التى تم بنائها خالل الفترة الماضية على أطراف 

فى مديرية أمن األسكندرية فى أعمال إزالة المبانى والمنشآت العشوائية الواقعة فى حرم المصارف ومحطات الصرف الصحى 

 باإلسكندرية وكذلك األحياء واإلدارات المحلية التابعة للمحافظة.

 72/77/5172 مصر العربية

 وزيرة القوات الجوية تتفق مع صبحي علي تدريب طيارين مصريين بالواليات المتحدة

أعلنت ديبورا لي جيمس وزيرة القوات الجوية األمريكية، أن مصر والواليات المتحدة،اتفقتا علي تعزيز التعاون في مجال تدريب 

ووفقا لبيان صادر عن السفارة األمريكية اليوم اإلثنين، فإن الوزيرة، عقدت سلسلة اجتماعات مع قيادات  الطيارين المصريين. 

 ونسب البيان إلي الوزيرة كزت المباحثات علي فرص التعاون في مجال التدريب العسكري في المستقبل.وزارة الدفاع المصرية، تر

جيمس، تأكيدها قبيل مغادرتها القاهرة، أن محادثاتها مع وزير الدفاع الفريق صدقي صبحي، والقيادات األخري تركزت ما يجب 

، تحدثنا عن كيفية عمل F-16نا أنهينا تسليم مصر مقاتالت الـوقالت جيمس: "بما أن اتخاذه من خطوات لتعزيز التعاون. 

مع رئيس األركان  كما التقت أيضا الوزيرة جيمس وإمكانية تدريب الطيارين في المستقبل.  واتنا الجوية معا لهزيمة اإلرهابق

بير مسئولي الدفاع في السفارة ك المصري، وانضم إلي الوزيرة جيمس الفريق محمود حجازي، وقائد القوات الجوية اللواء يونس

 األمريكية تشارلز هوبر، في مناقشة التعاون بين القوات الجوية األمريكية والمصرية.

 76/77/5172 بوابة األهرام
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