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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 

 الرئاسة: السيسي يشهد اليوم التوقيع علي اتفاقيات هامة

نوفمبر، مراسم التوقيع على اتفاقيات هامة وذلك بمقر  19قالت رئاسة الجمهورية، في بيان لها ، إن ا السيسي سيشهد الخميس 

 رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

 19/11/5112 بوابة األخبار

 

 وزير الخارجية يستقبل نائب مستشار األمن القومي االنجليزي..الخميس

انكيز نائب مستشار األمن القومي اإلنجليزي والوفد نوفمبر، بمقر الوزارة جوان ج 19يستقبل وزير الخارجية سامح شكري، الخميس 

ومن المنتظر أن تتناول المباحثات العالقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجاالت .المرافق له الذي يقوم حاليا بزيارة لمصر

 .في ضوء زيارة السيسي مؤخرا لبريطانيا باإلضافة إلى الجهود المشتركة الرامية لمكافحة اإلرهاب

 11/11/5112 بوابة األخبار

 

 عضوا بانتخابات المجلس المصرى للشئون الخارجية 11فوز 

بمبادرة من وزير  1999دى الدبلوماسى الجمعية العمومية للمجلس المصرى للشئون الخارجية الذى أسس عام اجتمعت أمس بالنا

عضوا لمجلس اإلدارة .وفاز فى االنتخابات السفير عبد الرءوف الريدى بأعلى االصوات  11الخارجية االسبق عمروموسى الختيار 

لسابقة مشيرة خطاب والكاتب الصحفى رئيس تحرير السياسة الدولية سابقًا والسفير محمد شاكر رئيس المجلس الحالى والوزيرة ا

الدكتور اسامة الغزالى حرب والسفير وهيب المنياوى والدكتور منير زهران والسفير الدكتور حسين حسونة والسفير هشام 

 511. وكان اجمالى اصوات الناخبين الزميتى والسفيرة منى عمر ومحافظ الفيوم السابق الدكتور حازم عطية اهلل وانيسة حسونة

 اصوات من نخبة الشخصيات العامة وسوف تجتمع هيئة مكتب المجلس خالل ايام الختيار رئيس جديد للمجلس.

 19/11/5112 األهرام

 

 استمرار التعاون بين موسكو والقاهرة في مختلف المجاالتالسفير الروسي يؤكد 

أكد سيرجي كيربتشينكو، السفير الروسي في القاهرة، أن ما اتخذته الحكومة الروسية من إجراءات ستزول متى اطمأن الجانبان 

ن التيار الديمقراطي يوم جاء ذلك خالل زيارة قام بها وفد م.الروسي والمصري لسالمة السياح، والرحالت الجوية بين البلدين

وضم الوفد كل من حمدين صباحي .األربعاء، إلى سفارات فرنسا وروسيا ولبنان لتقديم واجب العزاء لشعوب وحكومات الدول الثالث

المرشح الرئاسي السابق ، والمهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة، مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي، 

ومن جانبه، أعرب السفير الفرنسي عن تقديره لزيارة الوفد ، مشيرا .جمعة رئيس حزب الدستور، وغيرهم من الشخصيات وتامر

 إلى أن حكومة بالده تميز بكل حسم بين اإلسالم واإلرهاب.

 19/11/5112 بوابة األهرام

http://akhbarelyom.com/article/564d86f56ee1f9f161271f56/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-1447921397
http://akhbarelyom.com/article/564ce8706ee1f98227e75e8f/%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%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-1447880816
http://www.ahram.org.eg/News/131729/27/454819/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D9%81%D9%88%D8%B2--%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/NewsContent/13/70/811723/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7.aspx
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  رحالت "مصر للطيران" التجارية إلى أمريكامصدر بـ"الطيران": ال صحة إللغاء 

أكد مصدر مسئول بمصر للطيران أنه ال صحة مطلًقا لما تردد عن إلغاء رحالت شركة الشحن الجوى الخاصة بنقل البضائع إلى  

عدم شحن الواليات المتحدة األمريكية. وقال المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الوفد األمنى األمريكى طلب فقط 

البضائع على رحالت الركاب. وأوضح المصدر أن شركة مصر للطيران أخذت فى االعتبار تلك المالحظات وهو إجراء اعتيادى تقوم 

  .به كل الدول وتطلبه مصر أحيانا إذا اقتضت الظروف

 11/11/5112 اليوم السابع

 

 إسرائيل تحذر من خفض عدد قوات حفظ السالم الدولية فى سيناء  

أطلقت إسرائيل تحذيرا قويا اليوم األربعاء ضد اقتراحات إلعادة هيكلة قوة حفظ السالم التى تقودها الواليات المتحدة فى شبه 

سيناء المصرية قائلة إن أى تخفيض لعدد القوات الدولية سيكون "مكافأة لإلرهاب." وتدرس القوة متعددة الجنسيات جزيرة 

مراجعات النتشارها وتفويضها، وُشّكلت قوات  15والمراقبون )إم.إف.إو( فى سيناء وبعض من الدول المساهمة فيها وعددها 

  .1999به جزيرة سيناء بموجب معاهدة السالم الموقعة بين مصر وإسرائيل عام حفظ السالم الدولية لمراقبة نزع السالح فى ش

 11/11/5112 اليوم السابع

 

  ""المدهوس" و"المصابمسئول كويتى: حكومة الكويت ستتكفل بتعويضات أسرتى 

قال خالد بن شقلوت رئيس اللجنة النقابية العمالية ومدير بشئون العاملين بوزارة الشئون االجتماعية الكويتية، إن العالقات  

العمالية بين أصحاب العمل فى الكويت والعمالة المصرية هى األقرب لألخوة وليست عالقة تربطها المصلحة، مؤكًدا أن الحكومة 

ويتية ستتكفل بكل التعويضات الخاصة ألسرتى العاملين المصريين المدهوس والثانى المصاب. وأضاف بن شقلوت، فى الك

تصريحات خاصة على هامش مؤتمر مصرى رومانى كويتى لمواجهة اإلرهاب، أن القضاء الكويتى يتولى البت فى القضية، الفًتا إلى 

يمكن االستغناء عن العمالة الموجودة على االراضى الكويتية وهو ما استدعى تدخل أن الجالية المصرية األكبر فى الكويت وال 

  .أمير البالد "أعلى سلطة فى الكويت" لحماية حقوق العمال المصريين

 19/11/5112 اليوم السابع

 

 وال وجود لقنابل«.. آمنة»بلغاريا: الطائرة البولندية المتجهة للغردقة  

نوفمبر، بمطار بورجاس ستواصل رحلتها  19غارية إن الطائرة التي هبطت في وقت سابق اليوم الخميس قالت وزارة الداخلية البل

وطلبت الطائرة البولندية، صباح اليوم، .إلى مصر في أقرب وقت ممكن، بعد هبوطها اضطراريا بعد بالغ بوجود عبوة ناسفة

مزروعة في الطائرة، بحسب ما نقلته صحيفة البيان اإلماراتية الهبوط اضطراريا بعد بالغ من أحد الركاب بوجود عبوة ناسفة 

وسارعت فرًقا من الشرطة وأفراًدا من شرطة الحدود بإنزال الركاب وشرعوا في تفتيش الطائرة والركاب، .عن وكالة األنباء البلغارية

الطائرة كانت تقوم برحلة من العاصمة  بدوره، أكد التليفزيون الوطني البلغاري أن.ولم يتم العثور على متفجرات في الطائرة

 البولندية وراسو إلى مدينة الغردقة .

 19/11/5112 بوابة األخبار

 

http://www.youm7.com/story/2015/11/18/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D9%84%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89/2449756#.Vk1-d3YrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/18/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/2449601#.Vk1-qXYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/19/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%89--%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85/2449976#.Vk19U3YrLIU
http://akhbarelyom.com/article/564d8ef46ee1f9d164271f56/%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84-1447923444
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 سفارة السودان تسلم "الخارجية" مذكرة اعتراض على التجاوزات ضد مواطنيها

، «تجاوزات ضد مواطنيها بالقاهرة»احتجاًجا على ما سمته  سلمت السفارة السودانية بالقاهرة، مذكرة لوزارة الخارجية المصرية؛

الدوالرات  يين بتهمة االتجار في العملة وتقليدوطالبت فيها بالتحقيق ووقف التجاوزات فورًا، بعد احتجاز عدد من السودان

واستخدامها في االحتيال على المواطنين، وهي المذكرة التي وعدت وزارة الخارجية بالتحقيق فيها، نافية وجود حملة ممنهجة 

قال السفير رشاد ضد السودانيين.كما نفت أجهزة األمن استهدافهم، وقالت إن اإلجراءات تتخذ ضد جميع الخارجين عن القانون.و

إن بالده ترفض اإلجراءات األخيرة من ِقَبل الشرطة  فراج الطيب، القائم باألعمال في سفارة السودان بالقاهرة، في بيان له اليوم،

المصرية تجاه المواطنين السودانيين، ألنها أصابت كثيًرا منهم بأذى شديد، خاصة أن الوجود السوداني في مصر يدعم السياحة 

رًرا ، يضر ض«بما فيها من تجاوز للقانون»تصاد المصري، وليس له تأثير على الحالة األمنية، مؤكًدا أن استمرار هذه اإلجراءات، واالق

 بالًغا بعالقات الشعبين.

 19/11/5112 رصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rassd.com/165882.htm
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 السياسة الداخلية 

 -:الرئاسة المصرية 

 قرار جمهوري بإعادة تشكيل أعضاء مجلس الدولة باللجنة العليا لالنتخابات

وينص القرار .بإعادة تشكيل أعضاء مجلس الدولة باللجنة العليا لالنتخابات ٤١٠٢لسنة  ٢٤٤أصدر السيسي القرار الجمهوري رقم 

د تشكيل أعضاء مجلس الدولة باللجنة العليا الذي نشر في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، على أنه يعا

المستشار - النائب األول لرئيس مجلس الدولة -المستشار / محمد إبراهيم قشطة :بصفة أصلية:لالنتخابات على النحو التالي

نائب رئيس  -المستشار / محمد محمد ذكي موسى  :بصفة احتياطية, نائب رئيس مجلس الدولة -/ محمود إسماعيل رسالن 

 . نائب رئيس مجلس الدولة -المستشار / محمد عبد العظيم محمود سليمان  - مجلس الدولة

 19/11/5112 الشروق

 -الحكومة المصرية :

 

 متحدثا إعالميا باسم مجلس الوزراء« نايل تي في»بـشريف إسماعيل يختار مذيعا 

قرر رئيس الوزراء شريف اسماعيل انتداب أيمن اسماعيل صالح المذيع بقتاة نايل تي في، للعمل في مجلس الوزراء كمتحدث 

 إعالمي باسم المجلس مع السفير حسام القاويش الذي يشغل المنصب منذ حكومة المهندس إبراهيم محلب.

 11/11/5112 الشروق 

 

  الزند" يبحث اليوم مع وزراء العدل العرب تسليم الهاربين من أحكام قضائية"

الدورة الحادية والثالثين الجتماعات مجلس وزراء العدل العرب، يلقى المستشار أحمد الزند وزير العدل، كلمة مصر فى أعمال  

والمقرر انعقادها اليوم الخميس، لمدة يومين بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية. وقالت مصادر قضائية إن "الزند" 

ومكافحة الفساد، وتعزيز التعاون سيناقش خالل مجلس وزراء العدل العرب طرق مكافحة اإلرهاب على المستويين العربى والدولى 

العربى والدولى السترداد األموال المنهوبة، وتعزيز التعاون العربى والدولى فى مجال مكافحة اإلرهاب، وآلية التعاون القضائى 

   .العربى فى مكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة

 19/11/5112 اليوم السابع

 

  وزير البترول يطير إلى "المنامة" ووزيرة التعاون الدولى تلغى سفرها لبيروت

المؤتمر الذى تنظمه الشركة العربية غادر مطار القاهرة الدولى طارق المال وزير البترول متوجها إلى البحرين للمشاركة فى 

لالستثمارات البترولية " أبيكورب" المملوكة للدول العربية العشرة األعضاء فى منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك". 

ن المنطقة. م ومن المقرر أن يبحث الملتقى سياسات الطاقة وآفاق القطاع والخيارات التمويلية المتاحة للمؤسسات العاملة فى

ناحية أخرى، ألغت وزير التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر سفرها إلى بيروت بعد حضورها إلى المطار، حيث اعتذرت عن السفر 

 51عند إنهاء إجراءات سفرها دون إبداء أسباب. وكان من المقرر أن تشارك وزيرة التعاون الدولى فى فعاليات المؤتمر السنوى الـ

  .رف العربيةالتحاد المصا

 19/11/5112 اليوم السابع 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19112015&id=95f63b24-64b9-46f5-9151-0ce037750a72
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18112015&id=f32592c0-767a-4efa-8e0b-9129831cd218
http://www.youm7.com/story/2015/11/19/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7/2449894#.Vk19knYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/19/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%8A%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%84%D8%BA%D9%89-%D8%B3%D9%81%D8%B1/2449855#.Vk19xXYrLIU
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 -الوفود األجنبية :

 اليوم وصول المبعوث الروسي للطاقة النووية لتوقيع اتفاق محطة الضبعة

استقبل مطار القاهرة الدولى اليوم "سيرجى كيرينكو" المبعوث الروسى الخاص للطاقة، ورئيس شركة )روس أتوم( للطاقة النووية 

المملوكة للحكومة الروسية، على رأس وفد رفيع المستوى، قادًما من روسيا على متن طائرة خاصة في زيارة لمصر، يلتقى خاللها 

 لتوقيع اتفاق إنشاء محطة الضبعة النووية.عدد من المسؤولين، 

 19/11/5112 المصرى اليوم

  وصول نائب رئيس مجلس األمة الكويتى إلى القاهرة

رة لمصر تستغرق عدة أيام يبحث خاللها وصل إلى القاهرة مساء األربعاء نائب رئيس مجلس األمة الكويتى مبارك الخرينج فى زيا 

دعم العالقات المصرية الكويتية فى كافة المجاالت. ومن المتوقع أن يلتقى نائب رئيس مجلس األمة الكويتى مع عدد من كبار 

  .المسئولين لبحث سبل دعم عالقات التعاون بين مصر والكويت

 19/11/5112 اليوم السابع

 

 وصول وفد بنجالديشي إلى مصر لمتابعة االنتخابات البرلمانية

استقبل مطار القاهرة الدولي وفد مراقبين بنجالديشي للمشاركة في متابعة الجولة الثانية النتخابات مجلس النواب والتي تبدأ 

المراقبين وصل من اإلمارات كما سيصل تباعا وفد مراقبي اإلتحاد األفريقي برئاسة وصرح مصدر، بأن وفد .أوائل األسبوع القادم

 رئيس موريشيوس السابق، باإلضافة لوزير المحكمة االنتخابية في أوروجواي.

 19/11/5112 بوابة األخبار

 -المؤسسات الدينية :

 

 مستشار المفتي يغادر إلي أمريكا لتوضيح حقائق اإلسالم والتصدي لإلسالموفوبيا

غادر صباح اليوم الخميس الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، إلى الواليات المتحدة األمريكية إلطالع دوائر صناعة 

قرار السياسي واإلعالمي األمريكي على  حملة دار اإلفتاء العالمية لتوضيح حقائق الدين اإلسالمي في ظل تنامي وتيرة ال

 اإلسالموفوبيا في أوربا والواليات المتحدة األمريكية عقب أحداث باريس اإلرهابية األخيرة.

 19/11/5112 مصر العربية

 -البرلمان المصرى :

  5112فى برلمان يناير" أول ائتالف للمعارضة  52كتلة "

بدأ عدد من النواب الجدد مشاورات لتشكيل أول ائتالف للمعارضة تحت قبة مجلس النواب القادم، بدعم من األحزاب والقوى  

المؤيدة للمرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى، والتى تشكل تحالف التيار الديمقراطى، وقال النائب المستقل هيثم أبو العز 

يناير"، ويضم نوابا عن  52الف الجديد يحمل مسمى "الكتلة الديمقراطية الممثلة للعدالة االجتماعية ومبادئ الحريرى إن االئت

  .الحزب المصرى الديمقراطى، وآخرين مستقلين

 11/11/5112 اليوم السابع 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/845971
http://www.youm7.com/story/2015/11/19/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%89-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/2449892#.Vk19mXYrLIU
http://akhbarelyom.com/article/564d39e46ee1f92b45a3b823/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B4%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-1447901668
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/799610-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%81%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://www.youm7.com/story/2015/11/18/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-2015/2449514#.Vk1-tHYrLIU
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 نائب: أروح أهاجم وزير الداخلية أرجع أالقي مخدرات في عربيتي

يكون لدى النائب حصانة الدستور قلص الحصانة، ولذا ال بد أن  قال محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إن

وشدد نائب الجيزة، في .""أنا أروح أهاجم وزير الداخلية أرجع أالقي مخدرات في عربيتي يبقى هشتغل إزاي قوية، وتابع قائًلا:

تصريحات صحفية، على ضرورة التزام النواب باحترام الشعب والدستور والقانون، موضًحا "العضو مش نبي ممكن تسقط عنه 

وأكد أن التصويت اإللكتروني تقنية قوية ومهمة لسرعة التصويت ونزاهة عرض ."حالة إخالله بالواجبات الملزم بهاالعضوية في 

 .البيانات، موضًحا أن هناك نواًبا اعترضوا على التصويت

 19/11/5112 رصد

 -األنتخابات البرلمانية :

 

 الغرامة تنتظر المخالفين«: العليا»غدًا.. و« االنتخابى الصمت»بدء فترة 

تبدأ فى الثانية عشرة ظهر غد فترة الصمت االنتخابى، لمرشحى محافظات المرحلة الثانية من االنتخابات، التى ستبدأ عملية 

 واالثنين المقبلين. وحّذرت االقتراع بها بالنسبة للمصريين فى الخارج يومى السبت واألحد، وللمصريين فى الداخل يومى األحد

اللجنة العليا لالنتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، فى بيان لها أمس، جميع المرشحين، من خرق فترة الصمت االنتخابى، 

دار موالقيام بأى دعاية انتخابية خالل تلك الفترة، التى تبدأ وفقًا للقانون فى اليوم السابق على عملية االقتراع، وتستمر على 

 يومى التصويت.

 19/11/5112 الوطن

 "العليا لالنتخابات" تعلن أسماء مرشحي مجلس النواب للمرحلة الثانية

 حلة الثانية، الذين سوفأعلنت اللجنة العليا لالنتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، عن أسماء المرشحين بالمر

محافظة وهم القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية،  11يخوضون االنتخابات في 

وقالت اللجنة العليا .مقعدا 555ودمياط، وبورسعيد، واإلسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، للمنافسة على 

نوفمبر خارج مصر ،  55و 51ن عدد المرشحين الذين سوف يخوضون انتخابات المرحلة الثانية المقرر إجراؤها يومي لالنتخابات، إ

يذكر أن اللجنة العليا قد أعلنت أن عدد الناخبين من لهم حق التصويت في .مرشحا 5199نوفمبر الجاري في الداخل  51و 55و

لجنة، وعدد اللجان  15291ناخبا وعدد اللجان الفرعية في المرحلة الثانية بلغ  552آالف و 512مليونا و 51المرحلة الثانية بلغ 

 لجنة. 115العامة 

 19/11/5112 البوابة نيوز

 -األحزاب :

 حزب النور: النقاب مسألة خالفية بين العلماء.. وال ينبغى ألحد أن يمنعه

الدكتور محمد إبراهيم منصور، نائب رئيس حزب النور وعضو اللجنة التأسيسية ولجنة الخمسين لوضع الدستور، توعد استنكر  

البعض لحزب النور بالمعارك داخل البرلمان وتغليب فكرة منع ارتداء النقاب. وقال "منصور" فى تصريحات على الموقع الرسمى 

ة اإلسالمية، مضيًفا: "النقاب مختلف عليه بين األئمة األربعة، فمنهم من قال للنور إن الشعب لن يقبل أى شىء يمس الشريع

  ."إنه واجب ومنهم من أكد أنه مستحب

 11/11/5112 اليوم السابع

http://rassd.com/165872.htm
http://www.elwatannews.com/news/details/839842
http://www.albawabhnews.com/1613853
http://www.youm7.com/story/2015/11/18/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%BA%D9%89-%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A3%D9%86/2449653#.Vk1-mXYrLIU
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  أسامة هيكل يكشف تفاصيل زيارة وفد "فى حب مصر" إلى الكويت 

ى قائمة "فى حب مصر" أن الوفد الثنائى للقائمة الذى يترأسه اللواء سامح كشف أسامة هيكل وزير اإلعالم األسبق، المرشح عل 

سيف اليزل المقرر العام للقائمة والمرشح على ذات القطاع، والذى يزور الكويت لمدة يومين، قبل أيام من بدء التصويت بالمرحلة 

من الكويت، أنه و"سيف اليزل" التقيا عددا من  الثانية، للتواصل مع رؤساء الجالية هناك لبحث دعم القائمة. وأضاف "هيكل"

رؤساء الجالية، وسيستكملون لقاء العدد المتبقى اليوم الخميس، موضحا: "هناك استجابة كبيرة منهم لدعم القائمة، واتفقوا 

شرم الشيخ"، على أن يزور وفد رفيع المستوى من الكويت، شرم الشيخ خالل األيام القليلة المقبلة تحت عنوان "الكويت فى 

  .لدعم السياحة هناك، إثر التداعيات األخيرة التى كان من شأنها األضرار بالسياحة المصرية بشرم الشيخ

 19/11/5112 اليوم السابع

 

 ستتفكك داخل البرلمان« فى حب مصر»تهانى الجبالى: 

قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية، مؤسس التحالف الجمهورى للقوى االجتماعية، إن مشاركة 

فى »التحالف الجمهورى فى المرحلة الثانية لالنتخابات البرلمانية ستقلب موزاين قوى العملية االنتخابية، مشيرة إلى أن قائمة 

لم تحقق اكتساحًا خالل المرحلة األولى، كما يدعى البعض، وذلك فى ظل عزوف الناخبين عن المشاركة نتيجة عدم « حب مصر

هذا البرلمان يتميز بأنه لن يكون هناك «.المرتبك»رضائهم عن المعروض االنتخابى، كما وصفت أداء اللجنة العليا لالنتخابات بـ

داخل البرلمان، هذه قوائم قامت على المحاصصة الحزبية، وهذا يعنى « فى حب مصر»، ولن تستمر «التكتالت الصلبة»ما يسمى 

أن كل نائب سيعود لحزبه بمجرد دخوله البرلمان، وإذا خالف حزبه سيفصله وسيفقد الثقة، هذه القوائم ستنحل بمجرد دخولها 

 البرلمان،

 19/11/5112 الوطن

 

 «التحالف الجمهورى»األقوى.. ونتيجة المرحلة األولى أرعبت « فى حب مصر»سامح سيف اليزل: 

، إن استمرار هجوم قيادات التحالف الجمهورى، وفى مقدمتهم «فى حب مصر»قال اللواء سامح سيف اليزل، المقرر العام لقائمة 

 فى حب»وقياداتها، يعود إلى شعورهم بقوة قائمة « فى حب مصر»للتحالف، على قائمة المستشارة تهانى الجبالى المقرر العام 

، وأنهم لن يستطيعوا تحقيق شىء فى مقابلها بعد النتيجة التى حققتها القائمة فى انتخابات المرحلة األولى، بفوز «مصر

الفردية إليها، ودعمهم، لتشكيل كتلة برلمانية قائمتيها. وأضاف أن القائمة نجحت فى ضّم عدد من المستقلِِّين على المقاعد 

 521 ، تستهدف«االئتالف الوطنى المصرى»داخل المجلس، الفتًا إلى أن الكتلة البرلمانية لـلقائمة والتى يرجح أن ُيطَلق عليها 

لمرشحين على عضو، وأن المفاوضات والمشاورات تتواصل لضم المستقلين، موضحًا أن القائمة ستدعم عددًا من ا 111إلى 

المقاعد الفردية فى جولة اإلعادة للمرحلة الثانية لالنتخابات التى سيتم إجراؤها يومى األحد واالثنين المقبلين، ولن يتم اإلفصاح 

 عنهم اآلن.

 19/11/5112 الوطن

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2015/11/19/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA/2449849#.Vk19ynYrLIU
http://www.elwatannews.com/news/details/839884
http://www.elwatannews.com/news/details/839881
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 ريحات صباحي ضد البرلمان: يحقد على اختيار الشعبغضب بين النواب الجدد بعد تص

غضب النواب الجدد  -بأن البرلمان القادم ضيعف وال يمثل الشعب -أثارت تصريحات حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى

ى الشاذلى الذالذين طالبوا صباحى بخلع النظارة السوداء وأال يشيع اليأس بين المواطنين، وتساءلوا هل برلمان أحمد عز وكمال 

هاجموا صباحي بشدة على هامش ورشة العمل التي تنظمها األمانة العامة في مجلس  كان فيه صباحى كان يمثل الشعبو

وقال النائب إيهاب الخولي إن حمدين صباحي أصبح خارج اللعبة السياسة وال مجال لما قاله، متسائال: "كيف يحكم صباحي .النواب

بعد وصف النائب محمد بدوي دسوقي، النائب عن الجيزة، ."اآلن والمرحلة الثانية لالنتخابات لم تبدأعلى مجلس لم يكتمل حتى 

تصريحات صباحي بأنها جحود ونكران للواقع وهي نتيجة ألحقاد أن الشعب لم يختره في االنتخابات الرئاسية والمجلس الحالي 

عبر اللواء خالد خلف اهلل، النائب عن نجع حمادي، غضبه من التصريحات  بينما.جاء باختيار الشعب وإرادته بانتخابات حرة ونزيهة

 .مؤكدا أن نواب المجلس جرى اختيارهم في انتخابات حرة شهد الجميع بنزاهتها وشفافيتها

 19/11/5112 الوطن

 لثورةالنور: ال للتظاهرات فى ذكرى ا

قال النائب محمد صالح خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب النور، والمتحدث الرسمى باسم الحزب، إن الوضع الحالى للبالد سواء 

على المستوى االقتصادى أو السياسى أو األمنى ال يحتمل الخروج فى مظاهرات أو مليونيات أو فى مطالبات ثورية، كالتى دعا إليها 

من يناير القادم، مؤكًدا أن مصر سيكون لديها خالل أيام برلمان مشكل، سيصبح هو المنوط بهذه المطالب،  52البعض يوم الـ 

 وبه أعضاء قادرين على حمل تطلعات ورؤى المواطنين الذين انتخبوهم.

 19/11/5112 موقع برلمانى

 -منظمات المجتمع المدنى :

 ناصر أمين: ال بديل عن مؤتمر وطنى "عاجل" لخروج مصر من أزمتها

مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق اإلنسان، إنه ال بديل عن خروج مصر من أزمتها، إال بعقد مؤتمر قال ناصر أمين،  

وطنى عاجل يجمع كل األطراف للحوار الوطنى ومناقشة المشكالت السياسية واالقتصادية واألمنية. وشدد على ضرورة فتح 

السياسية دون حكرها على أحد، مؤكدا: "نمر بأزمة بالغة الخطورة لم تمر المجال للقادة السياسيين للمشاركة الفعالة فى الحياة 

  ."بها مصر من قبل، لذا هناك ضرورة ملحة لمناقشة المشاكل ووضع آليات للخروج بحلول

 19/11/5112 وم السابعالي

 -التصريحات :

 عمرو ربيع : اإلخوان تروج شائعات بوجود مفاوضات معها لتضليل أنصارها

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية، إن جماعة اإلخوان روجت شائعات  

لصالحها، فى الوقت الذى ال تعلن فيه كل شىء لحلفائها ما جعلهم يتوجسون من أى تحركات خالل الفترة األخيرة بأن األمور تسير 

تقوم بها الجماعة سرا. وأكد هاشم ربيع، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن حديث الجماعة وحلفاءها عن وجود مفاوضات 

اقين فى المشهد، موضحا أن مصر أوضحت رؤيتها بأن شائعات وأكاذيب تروجها القيادة لتضليل أنصارهم، وإظهار أنهم ما زالوا ب

 .الشعب المصرى هو من يقرر مصير الجماعة وال أحد غيره

 19/11/5112 اليوم السابع

 

http://www.elwatannews.com/news/details/839849
http://www.parlmany.com/News/7/12628/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1--%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://www.youm7.com/story/2015/11/19/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86--%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7/2450019#.Vk19HnYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/19/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%89--%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%B6%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%86/2449996#.Vk19NnYrLIU
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 بطرس غالي: نحن بحاجة لمبادرة جديدة لتحقيق السالم ودحر اإلرهاب في المنطقة

أكد الدكتور بطرس بطرس غالي ، األمين العام األسبق لألمم المتحدة، أننا بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى لمبادرة قوية 

التي فاجأت العالم عندما زار الرئيس الراحل أنور لتحقيق السالم واالستقرار ودحر اإلرهاب في المنطقة على غرار مبادرة مصر 

 19جاء ذلك في تصريح، بمناسبة ذكرى زيارة الرئيس السادات للقدس في  .1999السادات، القدس في مثل هذا اليوم من عام 

ول الشرق وشدد على أن تقسيم د.والتي رافقه خاللها ضمن الوفد الرسمي كوزير للدولة للشؤون الخارجية 1999نوفمبر عام 

األوسط سيشكل خطًرا كبيًرا على حالة االستقرار واألمن لجميع دول المنطقة دون استثناء وما يحيطها، وبالتالي فإنه من المهم 

للغاية ضرورة الحفاظ على مؤسسات ووحدة الدولة الوطنية في منطقتنا باعتبار أن ذلك يمثل حائط الصد الطبيعي والرئيس 

وأكد   أن الهدف األسمي سيظل هو تشييد السالم الشامل والعادل في المنطقة وما يستلزمه ذلك من .في عملية دحر اإلرهاب

إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية لتحقيق رفاهية وتقدم الشعوب تحت مظلة الحق في العيش األمن 

 .والكريم وهو الحق األصيل لحقوق اإلنسان

 19/11/5112 المصرى اليوم

 

  عواجيز اإلخوان يصدرون بيانا بعد اجتماع تركيا والقيادة الجديدة ترفض نشره

الجماعة فى تركيا، أصدرت القيادات التاريخية لجماعة اإلخوان والمعروفون باسم "العواجيز" بيانا ،عقب اجتماع مجلس شورى 

زاعمين أن منهجهم يبتعد عن العنف مضيفين أنهم لن يغيروا منهجهم ولن تتجه الجماعة للعنف، فيما رفضت القيادات 

الجديدة لجماعة اإلخوان نشر هذا البيان على الموقع الرسمى لجماعة اإلخوان، األمر الذى دفع "العواجيز" للجوء إلى نوافذ أخرى. 

التاريخية فى بيانهم: إنها حسمت موقفها من العنف واإلرهاب منذ الفترة األولى للتأسيس، ومرورا بالمراحل التى  وقالت القيادات

مرت بها الجماعة، زاعمة أنها لن تتنازل عن السلمية. وأضافت: "كان من الممكن فى أية لحظة من التاريخ الممتلئ أن يكون هناك 

وقبضت على جمر الحق". وزعمت الجماعة أنها التزمت الخط المستقيم والنهج السلمى ألن  مبرر لتغيير نهج الجماعة، لكنها أبت

ثابت من ثوابتها. وأوضحت، فى بيانها، أن اإلخوان ال يحتاجون كل دقيقة إلى إعادة التذكير بموقفهم الثابت واالستراتيجى 

نها الصادر بضرورة إنهاء خالفات الجماعة بشكل كامل، وردا باعتماد ما أسمته "النضال السلمى والمدنى". وطالبت الجماعة فى بيا

أكدت أن منهج  -فى إشارة إلى قيادة محمد كمال، عضو مكتب االرشاد  -على قادة الجماعة الذين يقولون إن خيارهم العنف، 

وم عليها عمل الجماعة، ويحكم الجماعة هو "اإلصالح والتغيير". وتابعت اإلخوان فى بيانها: "من القواعد األساسية التى قام ويق

طريقها منذ بداية تأسيسها وحتى اليوم، أن هناك مبادئ محددة وثوابت حاكمة ومفاهيم واضحة يقوم عليها فهم ونشاط 

الجماعة، فمن ابتعد عنها فقد اختط لنفسه طريقا غير طريق اإلخوان ". واستطرد الجماعة: "من ينسب نفسه للجماعة يجب 

ه وتلك سيرته، فإن دعا إلى غير ذلك أو اختط لنفسه نهجا غير نهج الجماعة فهو ليس من الجماعة وليست أن يكون هذا نهج

الجماعة منه، مهما أدى أو قال". من جانبه قال خالد الزعفرانى، القيادى السابق بجماعة اإلخوان، إن هذه البيانات الصادرة هى 

ماعة، موضحا أن عواجيز اإلخوان سيتجهون إلى فصل المجموعة الجديدة بداية لمشهد جديد لفصل عدد كبير من قيادات الج

التى ترفض االنصياع ألوامرهم. وأضاف أن هذا البيان تتضمن تهديدات صريحة لمن ال يلتزم بما ستقرره تلك المجموعة، موضحا 

  .على قياداتهم للتنظيمأن مجموعة محمود عزت وإبراهيم منير ستبدأ فى تنفيذ الالئحة الداخلية بفصل من يعترض 

 19/11/5112 اليوم السابع 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/845954
http://www.youm7.com/story/2015/11/19/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/2449833#.Vk190XYrLIU
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  الشيخنسب اإلشغاالت بشرم  %51رئيس غرفة الفنادق بجنوب سيناء سابقا: 

قال حسين فوزى رئيس غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء سابقا، إن نسب إشغاالت الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة  

، واصفا الوضع الحالى لمدينة السالم بـ"الكارثى"، %11، مشيرا إلى نسب إشغاالت المصريين تتجاوز %51شرم الشيخ ال تتعدى 

األوروبية بتعليق رحالتها لشرم الشيخ وإجالء السياح من الفنادق، على خلفية حادث الطائرة عقب صدور قرارات من الدول 

  .الروسية المنكوبة بسيناء والتى تم تفجيرها بقنبلة وفقا لتصريحات روسيا

 19/11/5112 اليوم السابع 

 -سوشيال ميديا :

 

 «الواجب الوحيد للجيش»حماية الوطن وحدوده ضد أي عدوان خارجي «: أبو الفتوح»

توجه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، بالتحية للقوات البحرية المصرية؛ بعد نجاحها في إحباط محاولة 

، «تويتر»عبر حسابه على موقع التواصل االجتماعي « أبو الفتوح»وقال .كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى داخل البالدتهريب 

الواجب الوحيد والمقدر »، مضيًفا: «تحية تقدير للقوات البحرية المصرية لضبط أحد عصابات تهريب المخدرات»مساء األربعاء، 

 .«ي عدوان خارجيللجيش هو حماية الوطن وحدوده ضد أ

 11/11/5112 الشروق

 

 وائل عباس يدعو لشن حملة ضد التصفية الجسدية خارج القانون

وقال في تغريدة عبر حسابه .صفية الجسدية خارج إطار القانوندعا الناشط والمدون السياسي وائل عباس لشن حملة ضد الت

وتابع: ."على موقع "تويتر": "اعتقد أهم بكتير من حملة ضد االختفاء القسري، حملة ضد التصفية الجسدية خارج إطار القانون

 .""الموضوع بقى متكرر وخطير والبد من وقفة ضد هذا اإلجرام

 11/11/5112 مصر العربية

 

 حازم حسني: التعامل مع األزمات بمنطق "الزفة االنتخابية" يعجل بزوال الدولة

ور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة التعامل مع المعارك في مصر بمنطق "االنتخابات المحلية" استنكر الدكت

ليس  يديرونها بمنطق مواسم االنتخابات،" :"وقال في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك.على حد قوله -

أكثر من هؤالء البلهاء الذين يتعاملون مع معارك مصر الوجودية بمنطق  - ال أراد لها اهلل تدميرًا -هناك ما يمكنه تدمير مصر 

وأضاف: "لم توجد دولة استحقت  ."!""وحبيبكم مين؟ فالن الفالنى" و"رئيسكم مين؟ فالن الفالنى المعارك االنتخابية المحلية، 

شغل "الزفة االنتخابية" الذى يحترفه البعض من الوجود، أو استحقت االستمرار فيه، إال وكان لها عقل يحفظ هذا الوجود، أما 

 ."باب "السبوبة" الموسمية فهو ما يعجل بزوال الدولة، ال أراد اهلل لدولتنا أن تزول على يد هؤالء البلهاء

 11/11/5112 مصر العربية

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2015/11/19/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7--20-%D9%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7/2449577#.Vk19dXYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/19/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7--20-%D9%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7/2449577#.Vk19dXYrLIU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18112015&id=09d1c3fb-2751-47f9-9342-a434cb0dcdf1
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%A7/799193-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%B4%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
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%A7/798905-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D8%AC%D9%84-%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
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 ياسر الزعاترة: إرضاء نتنياهو هدف كبير للسيسي

وقال في تغريدة عبر .إقامة منطقة عازلة بين مصر وغزةذكر المحلل السياسي ياسر الزعاترة أن أولويات البرلمان المصري ستكون 

حسابه على موقع "تويتر": "أولويات جنراالت السيسي في البرلمان.. منطقة عازلة مع غزة، إرضاء نتنياهو هدف كبير للجنرال، 

 ."وتبًعا له جنراالته

 11/11/5112 مصر العربية

 

 أيمن نور: على السيسي أن يشكر خصومه

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي .الثورة أنه على السيسي التوجه بالشكر إلى خصومهرأى الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد 

على موقع "تويتر": "السيسي ينبغي أن يتوجه بالشكر لمن يتصور أنه من خصومه بينما هو يعيد لمعسكره كل من يسقط منه 

 ."ويرهب كل من يفكر في مراجعة موقفه ليصطفوا خلف السيسي

 11/11/5112 مصر العربية

 

 نجاد البرعي: جيل عالء عبد الفتاح وأحمد ماهر سيحكم مصر قريًبا

 .ذكر الناشط الحقوقي نجاد البرعي أن جيل الناشط السياسي عالء عبد الفتاح وعدد من شباب الثورة سيحكم مصر قريًبا

المصغر "تويتر": "جيل عالء عبد الفتاح وأحمد دومه ومحمد عادل وأحمد ماهر وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين  

 ."واللي زيهم هيحكم البلد قريب جًدا وهيصلحها، لو عايش هفكركم ولو مت قولوا اهلل يرحمه

 11/11/5112 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%A7/798831-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%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%A7/798758-%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D9%85%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%A7/798546-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8B%D8%A7
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 أبرز ما جاء فى برامج التوك شو المصرية من خالل المواقع االلكترونية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  واحدةيوسف زيدان: اليهودية والمسيحية واإلسالم ديانة 

قال األديب والمفكر يوسف زيدان إنه يرى أن اليهودية والمسيحية واإلسالم ديانة واحدة، ولكن هناك تجليات مختلفة، مؤكدا أن  

دقيقة" على  91البنيان اإللهى واحد واألنبياء أيًضا. وأضاف زيدان، خالل حواره مع اإلعالمية إيمان الحصرى، عبر برنامجها "

أن التطرف موجود فى جميع األديان وليس وليد اليوم، مؤّكًدا أن تنظيم "داعش" لم يقم بمثل ما قام به فضائية "المحور" 

 .عاما 51"القرامطة" الذين حاصروا جبل عرفة والكعبة لمدة 

 11/11/5112 اليوم السابع

  بسيناء19دقيقة":إسرائيل قتلت حمساويين استهدفوا جنودنا الـ 91يوسف زيدان لـ"

فى سيناء،  19يوسف زيدان، إن إسرائيل هى من قتلت المنتمين لحركة حماس، الذين تورطوا فى قتل الجنود المصريين الـ قال 

وسلمت جثثهم لمصر. واستطرد "زيدان": "إسرائيل عدو عاقل بيفكر وحماس شقيق جاهل"، موضحا: "إحنا عايشين فى ثقافة 

الحقيقة نصدم بها". وفى سياق آخر، طالب زيدان الناصريين بضرورة منها كذب ومستمتعين بيه وعند التحدث عن  91%

  .""العالج"، مشيرا إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رئيسًا وليسا فيلسوفا أو صاحب مذهب، متسائال: "يعنى أيه ناصرى؟

 19/11/5112 اليوم السابع 

 عاما 11يوسف زيدان: الشباب يشعرون بحسرة ولم يستمع أحد لهم منذ 

وأضاف "الشباب لديهم حق في ."قال يوسف زيدان، إن "الشباب المصري ينتابهم حالة من الحسرة الشديدة خالل الفترة الحالية

عاًما ولم يتم االعتماد عليهم بشكل حقيقي بالرغم من تأكيد العديد  11اإلحساس بهذا الشعور، فنحن لم نستمع لصوتهم منذ 

وأشار إلى أن "من يضعون السياسات العامة ."يناير فقط 52أنهم القوة الحقيقية، ليكتفى بعض السياسيين بنفاقهم بعد ثورة 

شكل حقيقي، حتى وزارة الشباب التي تم تدشينها لهم ال تعيرهم اهتماًما"، موضًحا أن في البالد ليسوا مهتمين بالشباب ب

"المشكلة أكبر من مجرد عزوف الشباب عن المشاركة في االنتخابات، حيث إنهم محبطين لدرجة أنهم مستعدون للتفريط في 

لبالد وفي كل مرة يسمع ويهتم باألمر، ولكن لسيسي تتعلق بأمور عدة في الوقال زيدان، إنه "يوجه رسائل عديدة ."أرواحهم

للمشهد بشكل كلي دون إحالة المسؤولية الفرعية ألشخاص بعينهم، ولذلك يكون من الطبيعي  السيسيالمشكلة في تصدر 

 .”توجيه الغضب له هو عندما تحدث المشكالت واألزمات

 19/11/5112 الشروق

   من ثروتى لراحة البال والعودة لمصر %92حسين سالم لإلبراشى: تنازلى عن 

قال رجل األعمال الهارب خارج مصر حسين سالم، إن أحدا لم يبلغه بطلب السيسى الخاص بالتسوية الجارية معه إلنهاء القضايا 

مليارات جنيه، مشيرا إلى أن المستشار أحمد الزند وزير العدل هو من يسأل عن تلك  11المقامة ضده، مقابل التنازل عن 

التصريحات، مشددا: "أريد التنازل لطى هذه الصفحة نهائيا وأتمنى العودة لمصر مرة أخرى". وأضاف خالل مداخلة هاتفية مع 

لعاشرة مساء" أن الدكتور محمود كبيش هو وكيله الوحيد فى المفاوضات التى تجرى اآلن مع اإلعالمى وائل اإلبراشى فى برنامج "ا

من ثروته هو راحة البال، الفتا إلى أن مصر خيرها على  %92الحكومة إلنهاء هذه القضية، مضيفا أن الهدف وراء قرار تنازله عن 

 .الجميع وأنه يريد طى هذه الصفحة نهائيا

 11/11/5112 اليوم السابع 

http://www.youm7.com/story/2015/11/18/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86--%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9/2449669#.Vk1-VXYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/19/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%8090-%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%A7-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%A7-/2449711#.Vk19n3YrLIU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19112015&id=21c18beb-9e2d-4788-bbf4-81d87db15944
http://www.youm7.com/story/2015/11/18/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%89--%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%86-75-%D9%85%D9%86-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%89-%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8/2449759#.Vk1-V3YrLIU
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  سمير غطاس لـ"أحمد موسى": الموساد واإلخوان وحماس يخططون الغتيالى

السياسية واإلستراتيجية، إن جهات داخلية وخارجية تطارده قال الدكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق األوسط للدراسات  

وتسعى الغتياله باعتباره هدفا رئيسيا لها، أبرزها جهاز الموساد اإلسرائيلى، وحركة حماس، والتنظيم الدولى لجماعة اإلخوان، 

خاف ألن زمالئى استشهدوا، وأنا بحد قوله. وأضاف "غطاس"، فى حواره مع اإلعالمى أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى": "ال أ

عايش عمر زيادة". وتابع: "جهاز الموساد اإلسرائيلى يطاردنى، وحماس وأنصار بيت المقدس واإلخوان وجماعات أخرى باعتبارى 

الخصم األول، وآخر محاولة الغتيالى كانت منذ أسبوع فى مدينة نصر"، مستطردًا: "لم تهتز فى جسدى شعرة ولن أغير مواقفى 

ن اإلخوان أو اإلرهاب أو حماس والحفاظ على الدولة المصرية وحمايتها واجب وطنى". وأوضح "غطاس" أن الموساد يطارده ألنه م

ألنها كانت تعلم أنه من ساهم فى الثورة الفسلطينية وصاحب  15كان مساعدًا لـ"أبو جهاد"، الذى اغتالته إسرائيل عام 

 .جنود إسرائيليين مفقودين االنتفاضة األولى، ولديه معلومات عن

 19/11/5112 اليوم السابع 

 

 العالمإبراهيم عيسى بـ"القاهرة والناس": السادات سبب انتشار اإلرهاب فى 

اعتبر إبراهيم عيسى، أن مصر مسئولة عن انتشار اإلرهاب عالمًيا، بعد إطالق الرئيس الراحل أنور السادات خيوط اإلخوان 

والجماعات اإلسالمية فى المجتمع ومن ثم "وحش اإلرهاب. وحمل "عيسى" الرئيس السادات مسئولية انتشار اإلرهاب، قائاًل إن 

كاملة على إطالق "وحش اإلرهاب" فى العالم كله، وأن مصر مسئولة عن فشل األزهر فشاًل ذريعًا السادات، مسئول مسئولية 

عاًما الماضية، ومصر  21ومريًعا فى مواجهة اإلرهاب. وشن "عيسى" غضبه قائاًل، إن المجتمع المصرى نخر عظمه وعقله خالل الـ

ارى، مضيًفا: "لو أنها قوية وتدافع عن منهج اإلسالم الصحيح مسئولة عما حدث فى باريس بالمعنى األخالقى والفكرى والحض

السلفية الحنبلية الوهابية المسيطرة بفلوسها وملياراتها على مصر والعالم كله،  %2من المذاهب اإلسالمية، وليس الـ %92والـ

 ."لما انتشر اإلرهاب فى العالم ودمر دوال وشعوبا كسوريا واليمن وليبيا

 19/11/5112 اليوم السابع 

 

 "إبراهيم عيسى بالقاهرة والناس لوزير السياحة:"عندك خرم باإلجراءات..سده

بعض الوزراء، واصفاً تصريحاتهم بـ"الهراء السياسى"، والتى تسببت فى صنع أزمات داخلية شنّ إبراهيم عيسى هجومًا حاداً على  

وخارجية، معتبرًا أن هؤالء المسئولين مجرد موظفين ال يملكون "وعيًا سياسيا". وقال إن تصريحات وزير السياحة اليوم فى شرم 

يمكن تصديقها، متسائاًل عن رد الفعل الدولى حينما يتم الشيخ، ورطة سياسية كاملة، تنضح بالضعف والهراء السياسى، ال 

ترجمة تصريحات "زعزوع"، مؤكدًا أنه لم يعد هناك أى باب للمراوغة. ووجه كالمه لوزير السياحة، قائاًل: "المفروض أنت اللى 

أنتوا.. الخرم ده فى الطرق تزعل، بطلوا شغل الموظفين ورمى التراب تحت السجادة.. هناك خرم فى إجراءاتك.. الخرم ده عندكم 

شخصا ماتوا فى بلدنا.. لو قلتلهم عندكم خرم  552والسبل المتخذة فى مطاراتنا وسياحتنا، نحن من صنعناه.. طائرة انفجرت و

هيقولولك الخرم عندك أنت، والموضوع ال يمكن تصديقه على هذه الطريقة، وفضيحتنا بجالجل فى اإلعالم الغربى"، مستطردًا: 

 خرم. 12لخرم من ناحية ووزير األوقاف من ناحية.. عندنا "سد ا

 19/11/5112 اليوم السابع 

 

http://www.youm7.com/story/2015/11/19/%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D9%80%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89--%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84/2449974#.Vk19QHYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/18/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%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%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7/2449737#.Vk1-b3YrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/18/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A8%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-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%83-%D8%AE%D8%B1%D9%85-/2449785#.Vk1-NXYrLIU
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 « الغربوفوبيا»مش لما نقضي على «: اإلفتاء»لـ« عيسى«.. »اإلسالموفوبيا»بعد إطالق حملة ضد 

بعد إطالق دار اإلفتاء المصرية لحملة عالمية لمكافحة الفكر المتطرف ومواجهة خطاب الكراهية للدين اإلسالمي الُمسمى 

فوبيا( التي تعشش في عقول بـ"اإلسالمو فوبيا"، وجه إبراهيم عيسى، حديثه للدار قائال: "طيب مش لما نقضي على )الغربو 

العديد من اإلعالميين، الذين يروجون لفكرة وجود مؤامرة كبرى على مصر، لماذا نستنكر وجود خوف من اإلسالم، وال نهتم لمن 

وأضاف "ياريت نخلينا فيما نحن فيه أفضل، فالغرب لديه مصيبة كبيرة ."يعادي الغرب ويتهمه بالمؤامرة المستمرة علينا؟

ا اآلن، وعلى دار اإلفتاء أن تهتم بمواجهة الفكر المتطرف داخل بالدنا أوال، فالغرب له الحق ألن يخاف مننا بسبب منشغل به

وواصل "عيسى" توجيه حديثه ."اعتناق عدد من المسلمين لهذه األفكار، أما نحن فما هي أمارتنا لكي نتهمهم بالتآمر باستمرار

ال: "أنتم سبب انتشار التشدد والوهابية في العالم، ألنكم فشلتم في تجديد الخطاب الديني لدار اإلفتاء والمؤسسات الدينية، قائ

 أو إقناع متطرف واحد بالعدول عن أفكاره، وأرجو أن تتفرغوا للمجتمع العربي والعمل على إصالحه قبل أن تتوجهوا للغرب".

 11/11/5112 الشروق

  "أحمد موسى يطالب "النور" بسحب مرشحه باإلسماعيلية لظهوره فى "فيديو فاضح

طالب أحمد موسى، حزب النور وقياداته بسحب المرشح حسام عامر عن دائرة مركز فايد أبو صوير باإلسماعيلية ومن ثم شطبه  

الحزب وتقديم االعتذار، بسبب وجود فيديو فاضح له شبيه بـ"فيديوهات عنتيل المحلة". وأكد أنه يجب أن يحلق هذا  من

 ."ليك فيديو زى بتاع عنتيل المحلة عيب يا شيخ حسام أنت، وتابع: "وحزب النور يستر عليه هؤالء أساءوا للدين.المرشح لحيته

 19/11/5112 اليوم السابع 

 «اقعدوا في بيتوكم أحسن»أحمد موسى للداعين إلحياء أحداث محمد محمود: 

النشطاء السياسيين؛ للتظاهر إلحياء الذكرى الرابعة ألحداث أعرب أحمد موسى، عن تعجبه من الدعوات التي أطلقها عدد من 

، مضيًفا: «ال يوجد أحد بالعالم اآلن، في ظل الظروف التي تمر بها معظم الدول، يفكر في التظاهر»وقال إنه .«محمد محمود»

لهذه التظاهرات، متسائًلا: وتوجه بحديثه للداعين .«نحن اآلن في حالة حرب، وال يمكن أن يفكر أحد في إحياء ذكرى أي حدث»

هناك محاوالت »وحّذر وزارة الداخلية من هذه المظاهرات، قائًلا: .«اقعدوا في بيتوكم أحسن»، مضيًفا: «انتم نازلين تعملوا إيه؟»

ز الشرطة أطالب جها»وتابع حديثه، قائًلا: .«يناير؛ القتحام الوزارة، وإسقاط الدولة 52لتكرار األحداث الدامية التي وقعت بعد 

أحذر األمن من التقاعس؛ »، مضيًفا: «باستصدار إذن من النيابة العامة؛ لتوثيق وتصوير هذه المظاهرات، والتقدم بها للقضاء

 «.ألنه سيؤدي لمشكلة كبيرة لن يقبلها الشعب

 11/11/5112 الشروق

  المتحدث باسم "الداخلية": ال نتدخل فى االنتخابات وال ندعم مرشحين بعينهم

نفى اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية للعالقات العامة واإلعالم، ما يتردد بشأن تدخل بعض ضباط المباحث أو  

االنتخابية دعما لمرشحين بعينهم، وتابع: "وزارة الداخلية ليس لها عالقة بالعملية االنتخابية.. وما األمن الوطنى فى العملية 

يقال للتشكيك فى أداء الجهاز األمنى". وأضاف "عبد الكريم" خالل اتصال هاتفى ببرنامج "البرلمان" الذى يقدمه اإلعالمى نصر 

لية هو تأمين العملية االنتخابية والمواطنين والمنشآت العامة والتصدى ألى ، أن دور الداخ"ontv" القفاص المذاع عبر فضائية

  .أعمال شغب أو محاوالت التأثير على االنتخابات وضبط أى مخالفة انتخابية

  19/11/5112 اليوم السابع

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19112015&id=8ccab463-0a5d-49dd-a4db-8cbda00fc23c
http://www.youm7.com/story/2015/11/19/%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%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%89-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A/2449877#.Vk19pXYrLIU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18112015&id=6dc9aae3-2b74-412b-ba10-6bdc0d0d3f4f
http://www.youm7.com/story/2015/11/19/%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%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A/2449809#.Vk19sXYrLIU
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 وال يجب أن يتبوأ مقاعده سوى الشرفاء«.. مجلس حرب»البرلمان المقبل «: الفضالي»

مجلس النواب المقبل لن يكون تقليدًيا بل بمثابة مجلس حرب، وال »الي، رئيس تيار االستقالل، إن قال المستشار أحمد الفض

في مداخلة « الفضالي»وطالب .، على حد قوله«يجب أن يتبوأ مقاعده سوى الشرفاء والوطنيين؛ ألنه سيترك أثرا في العالم

، مساء األربعاء، المواطنين واألحزاب والحركات السياسية، «العاصمة»، الذي يعرض على فضائية «كلمة شعب»هاتفية لبرنامج 

 .«نحن في مرحلة صعبة تتطلب التكاتف حتى تعود البلد مرة أخرى كما كانت»بالوقوف بجانب الدولة، قائًلا: 

 11/11/5112 الشروق

 ال يحب إال المواطن الروسي« بوتين»و«.. دولة حليفة»محمود سعد: ال يوجد بالعالم شيء اسمه 

أعرب محمود سعد، عن تعجبه من تفاجئ البعض من رد فعل الرئيس الروسي فالديمير بوتين، تجاه مصر بعد أزمة سقوط 

إنه "ال يوجد شيء بالعالم اليوم اسمه دولة حليفة أو صديقة فالكل يبحث عن مصالحه، ومصالح وقال .الطائرة الروسية بسيناء

وأضاف: "بوتين عندما اتخذ قرار وقف الرحالت إلى مصر كان ذلك بسبب خوفه من الشعب"، الفتا إلى أن "المخابرات ."شعبه فقط

وأشار إلى أن "بوتين ال يستطيع ."ا األساس اتخذ هذا القرارالروسية قدمت له معلومات تؤكد إسقاط الطائرة بقنبلة، وعلى هذ

أن يتصرف بمزاجه لمجرد أنه يحب مصر، فهذا الحب يمكن ترجمته من خالل زيارته لمصر فقط.هو من ناحية القرارات ال يحب 

 ."سوى المواطن الروسي

 19/11/5112 الشروق

 يوسف الحسيني: العالم يقف ضد مصر.. ومسألة التآمر علينا مؤصلة تاريخيا

أعرب يوسف الحسيني، عن تعجبه من إنكار البعض لوجود مؤامرة دولية ضد مصر، قائًلا: "طريقة التعاطي الدولي معنا منذ ثورة 

وقال ، إن "مسألة التآمر علينا ليست جديدة بل مؤصلة تاريخًيا، بدليل أن هناك عشر دولة ."أن العالم يقف ضدنا يونيو يؤكد 11

وأضاف: "ال يمكن أن يكون ."حكمت مصر على مر تاريخها. بالتأكيد أن هذه الدول احتلت مصر طمًعا في خيراتها والسيطرة عليها

الروسية طبيعًيا وبديهًيا"، مطالًبا بالمقارنة بين ما تعرضت له مصر من هجوم بعد الموقف الدولي من مصر بعد سقوط الطائرة 

واختتم حديثه، قائًلا: "بعد .حادث سقوط الطائرة، وما حظيت به فرنسا من دعم بعد الهجمات اإلرهابية التي تعرضت لها باريس

 العقول في راحة".كل ذلك البعض مازال مصمًما أنه ال يوجد مؤامرة على مصر. أصحاب 

 19/11/5112 الشروق

 «ال تعايرونا وال نعايركم.. اإلرهاب طايلنا وطايلكم»تامر أمين للغرب: 

ة الفرنسية "باريس"، وجه اإلعالمي تامر أمين حديثه لدول الغرب قائا: "ال تعيرونا بعد األحداث اإلرهابية التي شهدتها العاصم

وأضاف "ال سبيل ألمن الغرب إال بالتعاون مع مصر في مكافحة اإلرهاب، خاصة وأنها لديها ."وال نعايركم، الهم طاليلنا وطايلكم

مرار في معاقبة مصر وفرض حصار اقتصادي عليها، فاشربوا خبرة كبيرة في التعامل مع القوى المتطرفة، ولكن إذا قررتم االست

أن الهجمات التي شهدتها فرنسا األسبوع الماضي لها تداعيات إيجابية على مصر، فهي أدت إلى إزالة الضوء عن مصر  وأكد."بقى

سياق آخر، انتقد  تعامل وفي .وتسليطه على فرنسا، بعد أن كانت وسائل اإلعالم العالمية تركز بشكل سلبي للغاية على مصر 

المسؤولين المصريين مع أزمة الطائرة الروسية المنكوبة، موجًها حديثه لهم: "لقد فشلتهم في إدارة األزمة، بإنكاركم المستمر 

 ."الحتمالية انفجار الطائرة لوجود قنبلة داخلها

 11/11/5112 الشروق

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18112015&id=2453f854-e866-4595-a12a-2ade91b94686
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19112015&id=72f2cec3-f7a0-4b4d-8e7d-c62a3ace8c83
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19112015&id=7f366421-777e-44f8-94fc-925380e20d9e
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18112015&id=4d63111b-8e92-483b-a634-ab5964abdf8f
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 مرتضى منصور لـ"األمين": ورحمة أمي ألرجعلك

توعد المستشار مرتضى منصور، رجل األعمال محمد األمين، رئيس غرفة صناعة اإلعالم، ومالك شبكة قنوات "سي بي سي"، قائًلا: 

أيام".وتابع  خالل مداخلته الهاتفية ببرنامج "استوديو كلمة  2ألرجعلك.. كلها  "األمين بيشن حرب شرسة ضدي لكن ورحمة أمي

شعب"، المذاع عبر فضائية "العاصمة": "عاوز أقول لمحمد األمين أخبار قضية التهرب الضريبي بمليون ونصف منذ خمس سنوات، 

 صناعة غرفة مع تضامنها بعد الصحفيين بةنقاوالمليارات دي جبتها منين في خمس سنين، السماء ال تمطر ذهًبا".وتوعد 

 حساب في هيكون الزمالك، نادي رئيس كوني رغم عني أخبار تناول منعت الصحفيين نقابة: "قائًلا له أخبار تداول ومنع اإلعالم

"ميت غمر" أحسن".يذكر أن مرتضى منصور يقيم حالًيا بمسقط رأسه في مدينة و األول زي هترجع مصر البرلمان وبعد أرجع، لما

 لمتابعة حملته االنتخابية للبرلمان المقبل.

 11/11/5112 رصد

 

 «برامج النكد»مفيد فوزي: حزين لما حدث مع صالح دياب.. وإحباط الشارع بسبب 

اف، وأض النكد في اإلعالم وخاصة اإلعالم الخاص.قال مفيد فوزي إن انتشار ما يسمى حالة اإلحباط في الشارع سببه كثرة برامج 

أي كثير التباكي وما أسماه « بكوة»في حوار لبرنامج صفحة جديدة على قناة نايل اليف، أن اإلعالم الخاص والفضائيات تحول إلى 

انية الخفية، والتي تنتشر في كثير من مؤسسات الدولة ومنهم الخاليا اإلخو« الطابور الخامس»الندب طوال الوقت، وحّذر ما أسماه 

بأن لديه حزن بسبب ما جرى لرجل  وتابع .كثيًرا في وزارتي التربية والتعليم والطيران وفيها محاوالت طوال الوقت لألخونة

ماحدث يصيبني بغصة وخوف من المستقبل، فإن السيناريو الذي تم القبض به على صالح دياب »األعمال صالح دياب ، قائاًل: 

كنت أتمنى أن يكون هناك شكل من أشكال »، مشيًرا إلى أن خيرت الشاطر لم يقبض عليه بهذه الطريقة، قائال «يةسيئ للغا

 .«التحضر األمني، فمثال في الخارج عند توقيف شخص ال يجب أن ينزل من سيارته

 19/11/5112 المصرى اليوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rassd.com/165826.htm
http://www.almasryalyoum.com/news/details/845923
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  النشره المجتمعية

  :- قضايا المجتمع

 االقتصاد:

 مليارات جنيه لتمويل عجز الموازنة 1البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 

 لتمويل عجز الموازنة رات جنيه نيابة عن وزارة الماليةمليا 1إنه سيطرح أذون خزانة بقيمة  قال البنك المركزي اليوم الخميس

يمة الطرح الثاني بينما تبلغ ق يومًا 115مليار جنيه ألجل  1.2ول ألذون الخزانة أن قيمة الطرح األ وأضاف على موقعه اإللكتروني

 .يومًا 129ألجل  مليار جنيه 2.2

 بوابة االهرام

 مليارات دوالر إجمالي االستثمارات الكويتية في مصر 9الشاهين: 

الراعي الذهبي بمعرض األسبوع « إف إي بي كابيتال»قال رجل األعمال الكويتي عبداهلل الشاهين رئيس مجلس إدارة شركة 

شركة حتى أبريل الماضي بإجمالي رؤوس  999الكويتي الثامن بمصر إن "عدد الشركات الكويتية العاملة بالسوق المصرية وصل إلى 

 .مليارات دوالر أمريكي؛  9أمول 

 الشروق

 «االستثمار العقارى»إلى « بنزايون»األزمة االقتصادية تدفع 

بالموافقة على تعديل المادة رقم أصدرت ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما قرارًا 

بشأن غرض الشركة بحيث تتم إضافة ممارسة نشاط االستثمار العقارى « بنزايون»من النظام األساسى لشركة األزياء الحديثة  1

 بسبب الخسائر الفادحه للشركه.ذاتيًا أو بالمشاركة مع الغير إلى أنشطة الشركة

 المصري اليوم

 إيرادات قناة السويس تتراجع للشهر الثالث

للشهر الثالث على التوالي تواصل إيرادات قناة السويس المصرية التراجع رغم افتتاح التفريعة الجديدة في شهر أغسطس 

بيان ُنشر اليوم على موقع رئاسة الحكومة المصرية إن إيرادات القناة خالل شهر أكتوبر  الماضي وقالت هيئة قناة السويس في

 215.1قياسا مع إيرادات الشهر نفسه من العام الماضي والتي بلغت  %1.9مليون دوالر بتراجع بنسبة  229.5الماضي بلغت 

 .مليون دوالر

 العربي الجديد

 االعالم :

  أحمد موسى يهنئ السيسي بمولده باكيا ويشبهه بجبل أحد

عار بأسير السلع الغذائية المصريين بتوف رئيس االنقالب عبد الفتاح السيسي "أحمد موسى"بشر اإلعالمي المصري الموالي ل

 مشيدا ئة بيوم مولده الذي يوافق الخميس العام الحادي والستينإلى السيسي، بالتهن منخفضة وتوجه، وقد أجهش بالبكاء

 .مناشدا المصريين الدعاء له وده الذي قال إنه يشبه "جبل أحد"بصم

 51عربي 

 

http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/NewsContent/14/114/811759/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A3%D8%B0%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%80--%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%AA%D9%85.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18112015&id=f9371bd8-14b9-4539-8fd2-07da59dc2a09
http://www.almasryalyoum.com/news/details/845726
http://www.alaraby.co.uk/economy/2015/11/19/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
http://arabi21.com/story/874217/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D8%B4%D8%A8%D9%87%D9%87-%D8%A8%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88#tag_49232
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 :سكاناإل

 آالف شقة لإلسكان االجتماعى ببرج العرب 1آالف جنيه.. االنتهاء من إنشاء  2بمقدم 
آالف وحدة إسكان اجتماعى بمساحات  1عمارة تضم  521انتهت وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة من إنشاء 

وقال  مليون جنيه شاملة توصيل المرافق والخدمات بمدينة برج العرب الجديدة 211مربًعا بتكلفة متًرا  91و 12تتراوح بين 

عامًا  51المهندس أحمد الدسوقي رئيس جهاز تنمية المدينة إن المستفيد يسدد مقدمًا للوحدة خمسة آالف جنيه والباقى على 

 .حسب دخل الفرد أو األسرة وذلك بقرض من بنك التمويل العقارىجنيهاً  121و 221لبنك االستثمارالعقارى بأقساط شهرية بين 

 االهرام 

 النقل:

 "فنى سكة حديد بقنا:"خلل بالقضبان وراء سقوط جرار سوالر..وتم تجاهل تحذيراتى

لل فى قضبان فظ سويدان فنى أول صيانة سكة وتجديدات بهندسة السكة بإدارة قنا عن وجود خكشف سيد محمود عبد الحا

وأكد سويدان فى  الر من القضبانآخرها واقعة خروج قطار السو يتسبب فى عدد من حوادث القطارات ما السكك الحديدية بقنا

 ى المسافة ما بينتصريحات لـ"اليوم السابع"، بأنه حذر المسئولين بالهيئة من وجود خلل فى قضبان السكة الحديد بقنا، ف

ما يعرض نهايات القضبان وقلوب  ع أكبر من الالزم فى بعض المناطقوالذى يتمثل فى وجود ضيق شديد واتسا قنا 1و 5بلوكى 

لكن لم تتم االستجابة لما قدمه من شكاوى وبالغات وكانت النتيجة سقوط  ثم تعريض" القطارات" للخطرمفاتيح للكسر ومن ال

 .وكان من الممكن أن يكون قطار آخر ضحية لهذا اإلهمال من على القضبان 5219السوالر رقم جرار مخصوص 

 اليوم السابع

 لطائرة قادمة من بولندا للغردقة بعد إنذار بوجود قنبلة« بورجاس»هبوط اضطراري في 

وقالت وكالة  قنبلة في مطار بورجاس بعد إنذار بوجود صباح الخميس أن طائرة هبطت اضطرارًيا  بلغاريه ذكرت وسائل إعالم

ري اوذكر التليفزيون الوطني البلغ صوفيا لألنباء إن أحد الركاب على متن الطائرة أبلغ بوجود قنبلة زعم أنها مزروعة في الطائرة

 ا وتمهبوط اضطرارًيطلب الطاقم ال وبعد اإلنذار الغردقة أن الطائرة كانت تقوم برحلة من العاصمة البولندية وراسو إلى مدينة

 جاري التحقق من هوياتهم بينما يجري تفتيش الطائرة وفحصها من على مسافة آمنة.إنزال الركاب من الطائرة و

 المصري اليوم

 "النقل": ال مفر من رفع سعر تذكرة المترو لتحسين الخدمة ومنع "العرق والهباب"

 مترو تذكرة قيمة رفع من النقل وزير الجيوشي سعد الدكتور إن غرض الرسمي باسم وزارة النقلالمتحدث  قال أحمد إبراهيم

وأضاف خالل مداخلة  هقول وفق والمراوح التكييف بأجهزة المترو بتزويد" والهباب العرق" ومنع الخدمة تحسين هو األنفاق

شرط قاس جدا يتعلق بتحسين أنه ال مفر من زيادة سعر تذكرة المترو ب ج "مانشيت" على قناة "أون تي في"هاتفية ببرنام

  مشددا على أن الجيوشي يرغب في طرح فكرة الزيادة للحوار المجتمعي قبل اتخاذ القرار. الخدمة

 الوطن

 

http://www.ahram.org.eg/News/131729/27/454814/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85--%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1--%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B4%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/11/19/%D9%81%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84/2449747#.Vk2fVnarTIU
http://www.almasryalyoum.com/tag/394641
http://www.almasryalyoum.com/tag/3219
http://www.almasryalyoum.com/tag/3771
http://www.almasryalyoum.com/news/details/845874
http://www.elwatannews.com/news/details/839955
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 الصحه:

 جنيه بالصيدليات خالل شهرين 111"سوفالدى" المصرى بـغرفة الدواء": سعر "
 

قال الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة األدوية باتحاد الصناعات المصرية، إنه من المتوقع أن تنخفض سعر عبوة عقار 

تسجيل إلنتاج يوما وذلك بعد ارتفاع عدد الشركات المتقدمة لل 11جنيه فى الصيدليات فى غضون  111سوفالدى المصرى إلى 

شركة مصرية قامت بالتسجيل حتى الوقت  12العقار بأسعار زهيدة الثمن تنخفض عن نظيره المستورد وأكد رستم أن أكثر من 

 .الراهن وذلك ضمن خطة الدولة إليقاف استيراد العقار واالعتماد على المنتج المحلى ليكون فى متناول المريض البسيط

 اليوم السابع

 كيلو حشيش بحوزة مسجلو خطر بالقليوبية 111ماليين قرص مخدر و 9الداخلية تضبط 
 1ه عموالذي يتز العصابية لإلتجار في المخدراتت في توجيه ضربة موجعة ألحد أخطر التشكيال نجحت أجهزة األمن بالقليوبية

همين بينما نجح الثالث من المت 5حيث داهمت األجهزة األمنية وكر المتهمين وتمكنت من ضبط  أشقاء في سرياقوس بالخانكة

لتي تولت وأخطرت النيابة ا ص ترامادول، وتحرر محضر بالواقعةألف قر 511ماليين و 9كيلو حشيش و 111وبحوزتهم  في الهروب

 التحقيق.

 البوابه نيوز

 اإلهمال الطبى يتسبب فى بتر ساق عامل بالدقهلية                                        

عائلها الوحيد وأصبح طريح مأساة جديدة تعيشها أسرة مصرية بسيطة بمحافظة بسبب اإلهمال الطبى والذى أدى إلى بتر ساق 

سنة متزوج له ثالثة بنات يعمل  12الفراش ال حول له وال قوة داخل مستشفى الطوارئ بالمنصورة المواطن أحمد محمد سعد 

غرزة بسبب حادث على الطريق وتعفنت قدمه بسبب اإلهمال  11بشركة دواجن بعد أن تعرضت قدمه لكسر بسيط قام بعمل 

جنح قسم  55121/5112أحوال بنقطة تأمين مستشفى الطوارئ وتم قيده برقم  2رر، محضر يحمل رقم الطبى وتم بترها، فح

 .أول المنصورة حيث اتهم خالله إدارة المستشفى ورئيس قسم الجراحة والعظام باإلهمال والتقصير

 اليوم السابع

 ان زيت طعام غير صالح لالستهالك اآلدمي بالفيومأطن 1ضبط 

ئق وتم ضبط سا بناحية ميدان عبد المنعم رياض بمركز الفيوم  باالشتراك مع مباحث التموين شنت مديرية التموين بالفيوم

 .أطنان 1عدد د أ فنطاس لحيازته ونقله زيت طعام غير صالح لالستهالك اآلدمى وبلغ إجمالي المضبوطات  5591السيارة رقم 
 نيوز البوابه

 : السياحه

 مسيرة تضامنية للوزراء والفنانين في شرم الشيخ دعما السياحة

ف والت نظم عدد من الوزراء والفنانين مسيرة تضامنية بمنطقة خليج نعمة لدعم العاملين بالقطاع السياحي في شرم الشيخ

العاملون بالفنادق والمحالت حول الفنانين اللتقاط صور تذكارية معهم ما ادى إلى زحام شديد جعل المنظمون يكتفون بوقفة 

 .تضامنية لمدة دقائق

 الشروق

http://www.youm7.com/story/2015/11/19/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1--%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D9%80800-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B4/2450191#.Vk2dZnarTIU
http://www.albawabhnews.com/1614471
http://www.youm7.com/story/2015/11/19/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D8%A8%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9/2449939#.Vk2eZnarTIU
http://www.albawabhnews.com/1614294
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19112015&id=bfaa6dd8-6459-4943-b188-b432d556129b
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 والوضع كارثي %11ق جنوب سيناء: إشغاالت المصريين فناد

دينة ة بمإن نسب إشغاالت الفنادق والمنتجعات السياحي شآت الفندقية بجنوب سيناء سابًقارئيس غرفة المن قال حسين فوزي

 لمدينة الحالي الوضع ووصف "فوزي" .%11مشيًرا إلى أن نسب إشغاالت المصريين من تلك النسبة  %51شرم الشيخ ال تتعدى 

ى عل الشيخ وإجالء السياح من الفنادق قرارات من الدول األوروبية بتعليق رحالتها لشرم صدور عقب وذلك" الكارثي"بـ السالم

 .خلفية حادث الطائرة الروسية المنكوبة بسيناء والتي تم تفجيرها بقنبلة وفًقا لتصريحات روسيا

 رصد

 أخرى:

 يهدر المال العامأهالي"منشأة القناطر" محافظ الجيزة 

ت ومازل عد علي قمة هرم المشاكل بالمدينةتعاني "منشأة القناطر" من الحرمان الكامل في المرافق وخاصة الصرف الصحي الذي ي

اإلعالمي إلتحاد مركز منشأة القناطر بالجيزة بناء علي وقال عابد سالم المتحدث  المشكلة كامنة من أكثر من ثالثين عاما حتى اآلن

صمد نجم عساكر تعليمات المستشار عبده حامد رئيس االتحاد تحت التأسيس تدرس اللجنة القانونية برئاسة حسن عبد ال

لصحي بقري مليون جنية مشروعات للصرف ا 52تحاد تقديم بالغ للنائب العام بخصوص إهدار أكثر من إلل المستشار القانوني

 ."منشأة القناطر" بال فائدة وجميع المشروعات متوقفة دون مبرر قانوني

 بوابة أخبار اليوم

 منهم تعرضوا للعقاب % 91مليون طفل فى مصر.. و 15.2"اإلحصاء": 

مليون  15.2نحو  سنة 11األطفال المصريين أقل من  أن إجمالى عددإلحصاء المركزى للتعبئة العامة واأكد تقرير صادر عن الجهاز 

وأشار التقرير إلى أن عدد األطفال الذكور بلغ نحو  5112من إجمالى السكان في منتصف عام  %11.1طفل حيث يمثل هذا العدد 

 %91وأكد التقرير أن  مالى األطفالمن إج %21.1ة بنسبة مليون طفل 12.9وعدد اإلناث نحو  % 21.9مليون طفل بنسبة  11.1

 منهم تعرضوا ألشكال مختلفه من العقاب.

 بوابة االهرام

 الرقابة اإلدارية تتفق مع رجال األعمال على التخفيض

بتخفيض اسعار منتجاتهم  نجحت الرقابة اإلدارية فى التنسيق مع عدد من رجال االعمال واصحاب الشركات والمنتجين للقيام

وذلك انطالقا من دورهم الوطنى و مساهمة منهم فى  ة وعرضها للجمهور بأسعار تنافسيةوخاصة المواد الغذائي باألسواق

 . اهل المواطنينمشاركة الدولة على رفع اعباء الغالء عن ك

 االهرام

 على السلع الغذائية %12اتفاق التموين والغرف على تخفيضات 

االتفاق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية  عناعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية خالل مؤتمرصحفى 

حتى %12من السالسل التجارية الكبرى على إجراء تخفيضات على جميع السلع الغذائية بمتوسط  11واتحاد الغرف التجارية و

 .ؤسساتهوأكد الوزير أن الدولة تدخل حاليا فىشراكة قوية وفعالة مع القطاع الخاص بجميع قطاعاته وم 5111نهاية عام 

 االهرام

 

 

http://rassd.com/165861.htm
http://akhbarelyom.com/article/564cfa6e6ee1f96f2e83f688/%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%85-1447885422
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/57/811760/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1--%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88--%D9%85%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131729/5/454797/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131729/5/454796/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA--%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6.aspx
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 آخرين بسبب األمطار 15عقارا باإلسكندرية وإخالء  51انهيار 
 

 فى أواخر شهر أكتوبر وحتى اآلن ىمنذ أزمة غرق اإلسكندرية األول ندريةتسببت موجات الطقس السيئ التى ضربت محافظة اإلسك

عقارات أخرى، بمناطق الدخيلة  2ن فيما رفض سكا ين بسبب تأثرهم باألمطار الغزيرةآخر 15عقارا قديما، وإخالء  51فى انهيار 

 .وقاموا بتوقيع قرارات بالبقاء داخل منازلهم على مسؤليتهم الشخصية ومحرم بك والعطارين والرمل تنفيذ قرار اإلخالء
 

 اليوم السابع

 أنابيب البوتاجاز ضمن بطاقات التموين مايو المقبل
 

ع األسطوانات على بطاقات التموين بسعر زيأعلنت الهيئة العامة للبترول االتفاق مع وزارة التموين على استكمال منظومة تو

 .ليتم تعميمها على جميع المحافظات اعتباًرا من مايو المقبل جنيهات 1

 مصر العربيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2015/11/19/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1_23_%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1_12_%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85/2450122#.Vk2canarTIU
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/799601-%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A1%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
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 الشأن األمنى 

 -أخبار أمنية :

 " الداخلية " تنفي إرسال تحذيرات للشركات عن عمليات إرهابية محتملة

صرح مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، بأن بعض الشركات بالبالد تلقت رسائل على البريد اإللكتروني الخاص بها، تتضمن 

ف تلك الشركات، ومزيلة باسم، وذلك بهدف إحداث بلبلة في أوساط تحذيرات أمنية وهمية من وقوع تهديدات إرهابية تستهد

ونفي المصدر وجود أية صلة بوزارة الداخلية بالرسائل المشار إليها، وتهيب .العاملين بها للتأثير سلبًا على عجلة اإلنتاج

 تلك التهديدات. بمؤسسات الدولة والشركات العامة والخاصة، بإبالغ األجهزة األمنية المعنية فور تلقى مثل

 11/11/5112 بوابة األهرام

 

 أجهزة تنصت بمدينة نصر 1ضبط طالبين بحوزتهما 

عامة لشرطة النقل والمواصالت، األربعاء، القبض على طالبين وبحوزتهم أجهزة تنصت بقصد ألقت األجهزة األمنية باإلدارة ال

 .اإلتجار، بمدينة نصر

 11/11/5112 الشروق

 

 بمطار القاهرة توقيف عقيد طيار متقاعد

أوقفت سلطات مطار القاهرة، العقيد طيار متقاعد هاني شرف، العضو المؤسس في حزب البديل الحضاري المصري )تحت 

جاء ذلك عقب توجه هاني شرف إلى مطار القاهرة، .التأسيس(، وألقت القبض عليه صباح األربعاء، واصطحبته لجهة غير معلومة

 التي تدرس الطب في إحدى الجامعات الروسية، وفق بيان مقتضب صادر عن حزب "البديل الحضاري". للسفر إلى روسيا لزيارة ابنته

 11/11/5112  51عربى 

 

 مصرع عاطل وضبط آخر في تبادل إطالق النار مع الشرطة بنجع حمادي«: الداخلية»

مادي ، الحالة األمنية بدائرة المركز، وأمام قرية أفادت وزارة الداخلية ، أنه أثناء تفقد قوة أمنية تابعة لمباحث مركز شرطة نجع ح

الناجحية، تالحظ وجود دراجتين ناريتين يستقلهما أربعة أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية، وحال قيام القوة بإستيقافهم إطلقوا 

شخص وضبط آخر بينما  أدى إلى مصرعمما واباًل من األعيرة النارية تجاههم، فقامت القوات بمبادلتهم إطالق األعيرة النارية.

 تمكن المتهمين اآلخرين من الهرب بالدراجة النارية الثانية، وتم تحديدهما وجارى ضبطهما.

 11/11/5112 المصرى اليوم

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/811691/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B1.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18112015&id=f2e381a1-e6d0-4058-b5b9-5926099239ea
http://arabi21.com/story/873985/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9#tag_49232
http://www.almasryalyoum.com/news/details/845572
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 انتشار أمني مكثف في الذكرى الرابعة ألحداث "محمد محمود"

يط شارع محمد محمود، بوسط القاهرة، صباح اليوم انتشار أمني مكثف بالتزامن مع الذكرى الرابعة ألحداث محمد محمود شهد مح

وانتشر عدد كبير من قوات األمن ورجال المباحث داخل الشارع فضال عن وجود تعزيزات أمنية .يناير 52الموجة الثانية لثورة 

 .ن بوليفار تحسًبا لوقوع أعمال شغببميدان طلعت حرب والمتحف المصري وسيمو

 19/11/5112 مصر العربية

 

 زوجة البلتاجي تؤكد اإلفراج عن نجلها

سناء عبد الجواد، اليوم الخميس، عودة نجلها األصغر خالد البلتاجي، بعد غياب دام علنت زوجة القيادي اإلخواني محمد البلتاجي، أ

وكانت "عبد الجواد" قد أكدت منتصف نوفمبر الماضي، أن قوات األمن قبضت على "خالد"، وحصل على إفراج  .ألكثر من شهرين

 مقابل كفالة مالية.

 19/11/5112 البوابة نيوز

 تزعم رصد مخطًطا إخوانًيا لتعطيل المالحة بقناة السويس« الداخلية»

دعت قيادات تنظيم اإلخوان عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل االجتماعي فيس بوك وتويتر، أعضاء الخاليا النوعية 

السل التوريد، والخدمات اللوجستية للنقل شارحة إنه تكتيك المسلحة في مصر إلى تعطيل المالحة التجارية بقناة السويس، وس

بالغ القوة لتقويض مصداقية النظام المصري.ودعت إلى استهداف المؤتمر المصري للمشاريع العمالقة في فندق الفورسيزونز 

مليات التمشيط األمني وفي سياق متصل، واصلت قوات األمن بمحافظة السويس، ع ديسمبر. 9إلى  1)النيل بالزا( بالقاهرة من 

شرق وغرب قناة السويس ومنطقة جبال عتاقة، في إطار اإلجراءات االعتيادية لتأمين قناة السويس، كما تواجد بطرق "السويس 

سيناء"، كمائن أمنية ودوريات لقوات الشرطة في  -البحر األحمر" و"السويس –القاهرة"، و"السويس  -اإلسماعلية"، و"السويس –

 السويس.

 19/11/5112 البوابة نيوز

 -محاكم ونيابات :

 من "اإلخوان" لمحكمة الجنح بتهمة االنتماء لجماعة محظورة 12إحالة 

جماعة اإلخوان إلى محكمة متهًما من أنصار  12قرر المستشار محمد الزنفلى المحامى العام األول لنيابات كفر الشيخ الكلية، إحالة  

الجنح، التهامهم باالنتماء إلى جماعة محظورة قانوًنا والهتافات المحرضة على قلب نظام الحكم والدستور والترويج لمبادئ 

الجماعة. جاء ذلك عقب إلقاء األجهزة األمنية بكفر الشيخ، القبض على عدد من المتهمين فى هذه القضية، الذين تم حبسهم 

ا على ذمة القضية، بينما صدر قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين الهاربين وإحالتهم محبوسين إلى محكمة احتياطًي

 .الجنح

 19/11/5112 بعاليوم السا 

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/799685-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
http://www.albawabhnews.com/1614473
http://www.albawabhnews.com/1614445
http://www.youm7.com/story/2015/11/19/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-64-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AD-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%B8%D9%88%D8%B1/2449803#.Vk1-KHYrLIU
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 منع دخول الصحفيين والمصورين في أولى جلسات محاكمة حمدي الفخراني

أجلتمحكمة جنح أكتوبر، برئاسة المستشار محمود البريرى، أولى جلسات محاكمة البرلمانى السابق حمدى الفخرانى، بتهمة 

من دخول القاعة، بناء على تعليمات رئيس نوفمبر الجارى، لالطالع، ومنع أمن المحكمة الصحفيين  ٤٢الرشوة، إلى جلسة 

 «.اللى هيرفع كاميرا هدبحه»المحكمة، بحسب أحد الضباط، كما هدد ضابط آخر أحد الصحفيين، قائاًل: 

 11/11/5112 الوطن

 ضائية لـ"الموسيقيين"مركز حقوقي يطعن على منح وزير العدل الضبطية الق

طعن محامو المركز المصري للحقوق االقتصادية واالجتماعية على قرار وزير العدل أحمد الزند وذلك بعدما قرر منح بعض 

 أعضاء نقابة المهن الموسيقية صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون.

 19/11/5112 الوطن

 إحالة "صالح دياب" للجنايات بتهمة حيازة سالح

أحال المستشار ياسر التالوي المحامي العام األول لنيابات جنوب الجيزة الكلية رجل األعمال صالح دياب إلى محكمة جنايات 

 .الجيزة، فى اتهامه بحيازة سالح آلى ال يجوز ترخيصه

 19/11/5112 الوفد

 «األمن الوطني»ترفض دعوى حل « القضاء اإلداري»

قضت محكمة القضاء اإلداري برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد 

 المقامة من حامد صديق المحامى، والتي طالب فيها بحل جهاز األمن الوطني. المقنن، بعدم قبول الدعوى

 11/11/5112 المصرى اليوم

 األمور المستعجلة تقضي بعدم االختصاص في دعوى منظمة "هيومان راتيس"

المستعجلة بعابدين، برئاسة المستشار هشام إبراهيم أحمد اليوم، بعدم اختصاصها والئيا بنظر قضت محكمة القاهرة لألمور 

 الدعوى المرفوعة ضد منظمة هيومان راتيس وإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء اإلداري بالقاهرة.

 11/11/5112  البوابة نيوز

 -ت :اعتقاال

 ضبط طالب "إخواني" متهم في قضايا عنف وتظاهر باإلسكندرية

من اإلسكندرية القبض على طالب بمعهد فني زراعي، مقيم في دائرة أول المنتزه، مطلوب ضبطه في القضية إدارية أقوات  أألقت

 قسم شرطة ثان المنتزه تظاهر وتحريض على العنف.

 19/11/5112 البوابة نيوز

 من أنصار المعزول بكفر الشيخ 2القبض على 

 من بينهم مطلوب ضبطه واحضاره على ذمة قضيتين.أشخاص بزعم انتمائهم  2ألقت قوات األمن بكفر الشيخ، القبض على 

 11/11/5112 البوابة نيوز

http://www.elwatannews.com/news/details/839854
http://www.elwatannews.com/news/details/839937
http://alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/957718-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD
http://www.almasryalyoum.com/news/details/845731
http://www.albawabhnews.com/1613688
http://www.albawabhnews.com/1614462
http://www.albawabhnews.com/1613448
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 الشأن العسكرى

 

 يبحث األمن بسيناء واألوضاع فى سوريا« األعلى للقوات المسلحة»

ات المستجداستعرض المجلس األعلى للقوات المسلحة فى اجتماعه أمس، برئاسة السيسي، القائد األعلى للقوات المسلحة  آخر 

لى إ السيسيحيث استمع . اإلستراتيجية، والسيما فى سيناء على صعيد تطور األوضاع األمنية الداخلية على مختلف االتجاهات

شرح لإلجراءات التى تقوم بها القوات المسلحة من أجل تطهيرها وتثبيت األمن واالستقرار فيها. كما استعرض المجلس عددًا من 

فى مقدمتها سبل تعزيز األمن على الحدود الغربية، وكذا تطورات العمليات العسكرية ومجمل األوضاع فى الملفات اإلقليمية، 

أن مصر ستواصل العمل على تحقيق وحدة الصف العربى والوقوف إلى جانب أشقائها  السيسياليمن وسوريا، وفى هذا الصدد، أكد 

 من الدول العربية.

 19/11/5112 األهرام

 

 السيسي يجتمع بوزير اإلنتاج الحربي لتلبية احتياجات القوات المسلحة من األسلحة والذخائر

وصرح السفير عالء يوسف، المتحدث  .ر محمد سعيد العصار، وزير الدولة لإلنتاج الحربىوم األربعاء، بالدكتوي السيسياجتمع 

ة حة من األسلحاستعرض خطة وزارة اإلنتاج الحربى لتلبية احتياجات القوات المسل اسم رئاسة الجمهورية، بأن العصارالرسمي ب

مع العمل على تحديث وتطوير خطوط اإلنتاج والمنتجات، بما يتوافق مع التكنولوجيات العالمية ومطالب  والذخائر والمعدات

 القوات المسلحة.

 11/11/5112 بوابة األهرام

 

  موقع وزارة الدفاع يعرض فيلم "نازلين" عن المشاركة فى االنتخابات

عرض الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، فيلًما قصيًرا بعنوان "نازلين" عن مشاركة المواطنين فى المرحلة الثانية من االنتخابات  

البرلمانية. ويأتى ذلك مع اقتراب المرحلة الثانية من االنتخابات البرلمانية، التى تبدأ األسبوع الُمْقِبل، فى ظل تأمين كامل من 

القوات المسلحة والشرطة المدنية. الفيلم يلتقى المواطنين من كل المحافظات، الستطالع آرائهم عن المشاركة فى االنتخابات، 

 .خاصة، ونفذت فكرته وأخرجته "نهى فتحى" بالتعاون مع مجموعة من الشبابوهو من إنتاج شركة 

 19/11/5112 اليوم السابع

 

  الستعدادات الجيش لتأمين االنتخاباتموقع وزارة الدفاع يعرض مقطعا 

عرض الموقع الرسمى لوزارة الدفاع فيديو لعناصر تأمين المرحلة الثانية من االنتخابات البرلمانية، شمل التشكيالت التعبوية  

 الكامل لمحيطالبرية واألفرع الرئيسية للقوات المسلحة. ويأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة العامة، بضرورة توفير التأمين 

اللجان االنتخابية، واتخاذ أعلى درجات االستعداد والجاهزية، لمواجهة أية عمليات من شأنها التأثير على المرحلة الثانية من 

 .يونيو المجيدة 11االستحقاق الثالث لثورة 

 11/11/5112 اليوم السابع 
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