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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

 السياسة الخارجية:

االستراتيجية مع أمريكا السيسي: نحرص على تعزيز عالقاتنا  

قال السيسي إنَّ متانة وقوة العالقات المصرية األمريكية ُتمكِّن الجانبين من االرتقاء بالتعاون الثنائي إلى مرحلة جديدة تتناسب 

المتحدة في مع ما يشهده الشرق األوسط والعالم من متغيرات، مؤكًِّدا حرص مصر على تعزيز عالقاتها االستراتيجية بالواليات 

جاء ذلك خالل استقبال السيسي، لعدٍد من قيادات الكونجرس األمريكي، حيث عقد لقاءين منفصلين األول مع .جميع المجاالت

السيناتور الجمهوري روبرت كوركر رئيس لجنة العالقات الخارجية بمجلس الشيوخ األمريكي، ثمَّ عقد لقاًء ثانيًًّا مع النائب 

خر رئيس اللجنة الفرعية ألوروبا وأوروآسيا والتهديدات الناشئة بمجلس النواب، والنائبة الديمقراطية تولسى الجمهوري دانا رورابا

جابارد عضوة لجنتي الخدمات العسكرية وأوروبا وأوروآسيا بمجلس النواب األمريكي، بحضور سفير الواليات المتحدة بالقاهرة روبرت 

 .بيكروفت

 33/00/3102 مصر العربية

 

 وزير خارجية مصر يعترف بـ"احتمال" تعرض الطائرة الروسية لتفجير

الروسية لعملية إرهابية مدبرة، وتتخذ إجراءات  قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن مصر تعترف باحتمال تعرض الطائرة

جاء ذلك خالل لقاء متلفز أجراه الوزير  .في المطارات على هذا االحتمال، وتلتزم بعدم استباق نتائج التحقيقات التي تجري

ي مدبر وراء سقوط المصري، مع إحدى الفضائيات المحلية الخاصة، مساء السبت، أشار خالله إلى احتمال أن يكون هناك عمل إرهاب

 .الطائرة نهاية الشهر الماضي

 33/00/3102 – 30عربى

 

 وزير الخارجية يحضر مراسم تأبين الرئيس الكوري الجنوبي األسبق

أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إنه وبدعوة من الجانب الكوري الجنوبى شارك الوزير سامح شكري، قال المستشار 

اإلثنين، في مراسم تأبين الرئيس الكوري الجنوبي األسبق كيم يونج سام الذي يعد مؤسس الديمقراطية في كوريا والذي بدأت 

 .في عهده العالقات الدبلوماسية بين البلدين

 32/00/3102 المصرى اليوم

 

 

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/804955-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%B5-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
http://arabi21.com/story/874871/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1#tag_49232
http://www.almasryalyoum.com/news/details/847852
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شكري: الحرب هي الوسيلة الوحيدة للقضاء علي اإلرهابسامح   

وقال  في . أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مشاركة كافة دول العالم في الحرب ضد اإلرهاب هي الوسيلة الوحيدة للقضاء عليه

نوفمبر وتستمر أربعة أيام  تأتي في إطار 33لقاء خاص مع وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية إن زيارته لسول  التي بدأت األحد 

رغبة تكثيف االتصاالت بين البلدين على أعلى مستويات ، والتحضير لزيارة السيسي لكوريا في الربع األول من العام القادم ، 

ن الزيارة ولقاء القمة المرتقب بين السيسي والرئيسة الكورية الجنوبية بارك كون هيه يؤكدان على رغبة مصر في مشيرا إلى أ

تعزيز الصداقة المصرية الكورية والتعاون على المستوى السياسي في الكثير من القضايا الدولية التي تهم البلدين وتعزيز 

 .العالقات االقتصادية بينهما

 32/00/3102 بوابة األخبار

 نسبة المشاركة للمصريين بالخارج في االنتخابات البرلمانية %33وزارة الخارجية: 

وزارة الخارجية، اليوم، إن إجمالي قال السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية المسؤول عن ملف انتخابات المصريين في الخارج، في 

من  %33صوتا، وهذا الرقم يعكس زيادة بنسبة تقارب  061ألفا و 23عدد األصوات في المرحلة الثانية في بعثاتنا في الخارج بلغ 

النتخابات مجلس وكانت عملية االقتراع للجولة األولي، من المرحلة الثانية .أجمالي األصوات في المرحلة األولى من االنتخابات

 مقرا انتخابيا في القنصليات والسفارات بالخارج. 021النواب، بالنسبة للمصريين بالخارج، جرت يومي أمس األحد، وأمس األول في 

 32/00/3102 الوطن

 يتوزير السياحة  المصرى يجتمع بوزير أعالم الكو

عقد الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة اجتماعا موسعًا مع الشيخ سلمان الحمود الصباح وزير االعالم ووزير الدولة لشئون 

الشباب الكويتي، والوفد المرافق له ، بحضور السفير سالم غصاب الزمانان سفير الكويت بالقاهرة لتبادل الرؤى حول تعزيز حركة 

اكد الوزير  أهمية السياحة العربية بالنسبة للمقصد  .الكويت إلى مصر خاصة إلى شرم الشيخ واألقصر وأسوانالسياحة الوافدة من 

السياحى المصرى وأنه سيتوجه خالل الشهر القادم إلى عدة دول عربية على رأسها الكويت على رأس وفد من القطاع السياحى 

 ة العربية الوافدة.فى إطار زيارات ترويجية تستهدف تعزيز حركة السياح

 32/00/3102 األهرام

 تأجيل اجتماعات وزراء المياه بشأن سد النهضة بناء على طلب مصر

رد المائية والكهرباء السوداني، أنه سيتم تأجيل اجتماعات وزراء المياه لدول مصر والسودان وأثيوبيا، أكد معتز موسى، وزير الموا

بشأن سد النهضة األثيوبي، والتي كان مقررا انعقادها أواخر نوفمبر الجاري بالخرطوم إلى موعد الحق، مشيرا إلى أن التأجيل جاء 

ي المصري حسام مغازي، حتى يكون االجتماع سداسيا بمشاركة وزراء الخارجية للدول بناء على طلب من وزير الموارد المائية والر

إن التأجيل جاء بمبررات عدم تناسب الموعد المقرر مع  -وفقا للموقع اإلخباري "سودان تربيون" مساء األحد-وقال موسى.الثالث

 .وزراء الخارجية، موضحا أن التأجيل جاء لظروف عملية وليس لمبررات أخرى

 32/00/3102 بوابة األهرام

http://akhbarelyom.com/article/5652b460420574054667efad/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-1448260704
http://www.elwatannews.com/news/details/843087
عقد%20الدكتور%20هشام%20زعزوع%20وزير%20السياحة%20اجتماعا%20موسعاً%20مع%20الشيخ%20سلمان%20الحمود%20الصباح%20وزير%20الاعلام%20ووزير%20الدولة%20لشئون%20الشباب%20الكويتي،%20والوفد%20المرافق%20له%20،%20بحضور%20السفير%20سالم%20غصاب%20الزمانان%20سفير%20الكويت%20بالقاهرة%20لتبادل%20الرؤى%20حول%20تعزيز%20حركة%20السياحة%20الوافدة%20من%20الكويت%20إلى%20مصر%20خاصة%20إلى%20شرم%20الشيخ%20والأقصر%20وأسوان.
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/NewsContent/13/70/813351/%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%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84.aspx
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 فردية لن تؤثر على العالقات الدبلوماسية الخارجية:االعتداء على سودانى حالة

قال المستشار أحمد ابو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن واقعة اعتداء عدد من افراد الشرطة بقسم عابدين على مواطن 

ة ة ليست جهسودانى، يمثل حالة فردية لن تؤثر على العالقة السياسية والدبلوماسية بين البلدين، مضيفًا أن وزارة الخارجي

اختصاص لتحقيق فى هذا الشأن، وأن الجهات المختصة سوف تقوم بالتحقيق فى الواقعة لكشف مالبسات الواقعة، موضحًا أن 

الخارجية المصرية تلقت طلب الخارجية السودانية بطلب التحقيق فى الواقعة. وأضاف أبو زيد خالل مداخلة هاتفية مع اإلعالمى 

"السادة المحترمون" المذاع على قناة اون تى فى، أن الدكتور سامح شكرى وزير الخارجية المصرية  يوسف الحسينى فى برنامج

طلب من سفير السودان فى مصر إرسال كافة التقارير الطبية واألوراق التى تثبت تورط رجال الشرطة فى هذه الواقعة، مؤكدا أن 

امل مع المصرين، الفتا إلى أن هذه الواقعة وإن ثبت حدوثها فلن تأثر الجالية السودانية فى مصر يتم التعامل معها بنفس التع

 بشكال أو بأخر على العالقات بين البلدين خاصة فى ملف سد النهضة األثيوبى.

 33/00/3102 اليوم السابع

 «تعذيب السودانيين»إعالم السودان يهاجم القاهرة بسبب 

، الذي يرأسه الرئيس السودانى عمر البشير، بالتحقيق فيما يتردد بشأن وقائع تعذيب مواطنين «المؤتمر الوطنى»طالب حزب 

 «المؤتمر الوطنى»وأعلن  حملته على الحكومة المصرية.سودانيين في مصر، فيما واصل العديد من وسائل اإلعالم السودان ية 

، ودعت «االصطياد في المياه العكرة»، وشدد على عدم السماح بما وصفه بـ«لما تعرض له بعض السودانيين بمصر»رفضه 

ة المتابع»ودانية لـأمانة العالقات العربية بقطاع العالقات الخارجية بالحزب، الذي يرأسه البشير، في بيان، وزارة الخارجية الس

واستمرت الحملة اإلعالمية السودانية ضد مصر، بالرغم من اللقاء الذي جمع .اللصيقة للملف حفاظًا على كرامة السودانيين،

السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، والسفير عبدالمحمود عبدالحليم، سفير جمهورية السودان بالقاهرة الخميس الماضى، حيث 

)البرلمان السودانى( في جلسته، غًدا، لبيان من وزير الخارجية السودانى، إبراهيم « المجلس الوطنى»يستمع  من المنتظر أن

 .غندور، حول المعاملة التي يتعرض لها السودانيون في مصر

 32/00/3102 المصرى اليوم

 عالمية متورطة في "تبييض" سجل مصر الحقوقيشركة إعالنات 

تبين أن نظام السيسي في مصر دفع ماليين الدوالرات لشركة إعالنات عالمية في بريطانيا، وتعتبر األكبر بين نظرائها في 

ا مواطنيها، بمالعالم، وذلك من أجل "تبييض" سجل مصر في حقوق اإلنسان، والترويج لها وإخفاء االنتهاكات التي ترتكبها بحق 

 وكشفت جريدة "إندبندنت" البريطانية أن شركة.في ذلك أحكام اإلعدام التي تصدر بالجملة بحق المعارضين السياسيين

(WPP)  وهي أكبر شركة إعالنات في العالم، وتتخذ من بريطانيا مقرًا لها رغم أنها متعددة الجنسيات وتعمل في أماكن كثيرة

، هي التي لعبت دورا أساسيا في دفع الكثير من وسائل االعالم العالمية الكبرى لتجاهل التقارير وأسسها السير مارتن سوريل

 .واألخبار السلبية المتعلقة بمصر، ولعبت دورا في إخفاء انتهاكات حقوق اإلنسان التي يقوم بها النظام المصري

 33/00/3102 – 30عربى

https://www.youm7.com/story/2015/11/22/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA/2456254
http://www.almasryalyoum.com/news/details/847697
http://arabi21.com/story/874950/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D8%B6-%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A#tag_49232
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 وفود أميركية تزور مصر للمرة السادسة خالل اسبوعين

اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية بمجلس النواب األميركي، دانا روهر باشر مع عدد  رئيس 30/00/3102السبتالموافق   وصل

المتحدة وآخر تطورات الوضع في المنطقة، خاصة في ليبيا من كبار المسؤولين لبحث دعم عالقات التعاون بين مصر والواليات 

توالت على مصر الفترة األخيرة، منذ حادث  من الزيارات التي ضمن سلسلة األخيرة وتأتى الزيارة.وسوريا واليمن ومحاربة اإلرهاب

، ووزير البحرية األميركي ريموند بينهم وزيرة القوات الجوية األميركية "ديبورالي جيمس" بصحراء سيناء، الروسية سقوط الطائرة

مابوس لد توماس، قائد قيادة العمليات الخاصة المشتركة األميركية، ومارلين هيوسن رئيسة مجلس إدارة والمديرة التنفيذية 

 ." الحربية06لشركة لوكهيد مارتن األميركية المتخصصة في الصناعات العسكرية والُمصنعة لطائرات "إف 

 33/00/3102 رصد

 

 اليوم.. سفيرا بلجيكا وهولندا في زيارة للمنيا

تستضيف محافظة المنيا، اليوم االثنين، سفيري بلجيكا وهولندا لدى مصر، خالل زيارتهما للمحافظة التي تستمر ثالثة أيام، 

محافظ المنيا ، كما سيقومان بجولة سياحية لتفقد آثار منطقة تل حيث من المقرر أن يلتقيا مع اللواء صالح الدين زيادة 

ويلتقي السفيران أيضا اللواء حسن سيف، مدير األمن، كما سيعقدان اجتماعا مع رئيس .العمارنة وبني حسن وكذلك تونة الجبل

 .بمقر الكاتدرائيةالغرفة التجارية وكذلك مدير اآلثار بالمحافظة، وستتضمن زيارتهما أيضا مقابلة أسقف ملوي 

 32/00/3102 مصر العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rassd.com/166372.htm
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/805474-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%88%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7
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 السياسة الداخلية 

 -الرئاسة المصرية :

 سنوات 2خالل « الصناعة والتجارة»خطة النهوض بـ« قابيل»يبحث مع « السيسي»

التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، الذي عرض خطة عمل الوزارة للنهوض بقطاعي الصناعة اجتمع السيسي، األحد، بوزير 

 والتجارة، من خالل وضع رؤية مستقبلية على مدار ثالث سنوات مقبلة؛ لتحقيق إنجازات ملموسة على األرض.

 33/00/3102 الشروق

 -الحكومة المصرية :

 شريف إسماعيل يلتقي وزيرا الدفاع والداخلية لمتابعة األوضاع األمنية

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء ، الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع 

واإلنتاج الحربي، واللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، وذلك في إطار متابعة رئيس الوزراء لألوضاع األمنية في مختلف أنحاء 

 الجمهورية.

 32/00/3102 المصرى اليوم

 

 «التجارة»و« التموين»األسعار مع وزيري  رئيس الوزراء يناقش جهود السيطرة على

يعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اإلثنين، اجتماًعا مع وزيري التموين والتجارة والصناعة لمناقشة جهود 

د من اجتماًعا آخًرا مع المجموعة الوزارية االقتصادية لمناقشة عد« إسماعيل»كما يعقد الحكومة للسيطرة على األسعار .

التشريعات االقتصادية التي تعكف الحكومة على االنتهاء منها ومتابعة بعض المشروعات التي يجري تنفيذها خاصة مشروع 

 مليون فدان. ٥.١الـ

 32/00/3102 المصرى اليوم

 تخابية بـ"عمليات الوزراء"شريف إسماعيل يتابع سير العملية االن

يتابع شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، سير العملية االنتخابية من داخل مقر غرفة العمليات المركزية لمجلس الوزراء بمركز 

 المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

 32/00/3102 الوطن

 

 الوزراء يؤكد أهمية االنتهاء من مخططات المشروعات المستهدف تنفيذهارئيس 

اكد شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، على أهمية االنتهاء من كافة البيانات التفصيلية المتعلقة بالبرامج والمشروعات المستهدف 

 الحكومة لعرضه على مجلس النواب. برنامجتنفيذها من جانب الوزارات فى جميع المجاالت تمهيدًا العداد الصياغة النهائية ل

 32/00/3102 األهرام

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22112015&id=56b6a3cb-7f6a-4184-a7f9-e964bc3a57fa
http://www.almasryalyoum.com/news/details/847877
http://www.almasryalyoum.com/news/details/847886
http://www.elwatannews.com/news/details/843088
http://www.ahram.org.eg/News/131733/27/455583/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9.aspx
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 اليوم.. رئيس الوزراء يزور "الري" لمناقشة إستراتيجية الوزارة

االثنين، حيث من المقرر أن يلتقي  يزور رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل مقر وزارة الموارد المائية والري ، اليوم

مع وزير الري الدكتور حسام مغازي ، وذلك في إطار جوالته الميدانية للوزارات لاللتقاء بقياداتها واالستماع إلى وجهات نظرهم 

 والوقوف على خطط العمل والمشروعات الحيوية والقضايا والمشاكل التي تعتريها وسبل حلها.

 32/00/3102 مصر العربية

 

 إسماعيل يشهد توقيع اتفاقية تمويل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية

اتفاقية مع الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية بشأن اتفاق شهد شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ، مراسم توقيع 

ووقَّع من الجانب .مليون دينار كويتي 21التمويل الخاص بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية "الجزء المصري" بقيمة 

بدر المدير العام للصندوق، بحضـور الدكتور المصري الدكتورة  سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، وعن الصندوق عبد الوهاب أحمد ال

محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفير سالم غصاب الزمانان سفير دولة الكويت بالقاهرة، فيما شهد رئيس الوزراء 

 توقيع االتفاق الخاص بالمشروع بين الصندوق، والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

 33/00/3102 مصر العربية

 

 األئمة األوقاف : رئيس مجلس الوزراء يوافق على زيادة ألف جنيه فى دخل

جنيه،  0111أكدت وزارة األوقاف، فى بيان لها أمس، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا بصرف 

شهرًيا لكل إمام من األئمة المعينين باألوقاف، ممن يقومون بالخطابة الفعلية، الملتزمين بكل تعليمات الوزارة فى شأن خطبة 

لدينية، وكذلك لمن يقوم بمتابعتهم من المفتشين، ومفتشى العموم ، ومديرى اإلدارات، ومديرى الجمعة، وأداء الدروس ا

 العموم، والوكالء المختصين بالشئون الدينية، ورئيس القطاع الدينى ، وسائر القيادات الدينية اعتباًرا من يناير المقبل .

 32/00/3102 األهرام

 

 العجاتي: السيسي متمسك ببقاء لجنة اإلصالح التشريعي مع وجود البرلمان

مرار باست قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النوب في حكومة شريف إسماعيل، إن السيسي متمسك

أن السيسي حرص  -في تصريحات صحفية له اليوم-وأكد "العجاتي" .لإلصالح التشريعي حتى مع وجود البرلماناللجنة العليا 

أيام على االعالن عن تمسكه باستمرار اللجنة العليا لإلصالح التشريعي حتى مع وجود  01خالل اجتماع مجلس الوزراء منذ 

عد بمثابة بيت خبرة وجهة فنية، موضحا أنها ستتلقى مشروعات وأضاف "العجاتي" أن لجنة اإلصالح التشريعي ت.البرلمان

 .القوانين من الحكومة لدراستها وإبداء المالحظات قبل إعادة إرسالها لمجلس الوزراء مرة أخرى، الذي سيقوم بعرضها على البرلمان

 33/00/3102 رصد

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/805471-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/804904-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.ahram.org.eg/News/131733/25/455513/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81--%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82--%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%86.aspx
http://rassd.com/166369.htm
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 -الوفود االجنبية :

 د الكونجرس األمريكى يغادر القاهرة بعد زيارة التقى خاللها السيسىوف

غادر مطار القاهرة الدولى وفد الكونجرس األمريكى برئاسة السيناتور"روبرت كوركر"، رئيس لجنة العالقات الخارجية بمجلس 

لبحث سبل التعاون واألوضاع في الشرق أيام التقى خاللها السيسى وعددا من المسئولين  2الشيوخ، بعد زيارة لمصر استغرقت 

األوسط. وكان " كوركر"، أكد على أهمية دور مصر فى الشرق األوسط وما تتمتع به من حضارة عريقة ودور ريادى فى المنطقة، 

وأن بالده تتفهم ما تواجهه مصر من تحديات إقليمية جسيمة، وحرصه على دفع العالقات بين البلدين قدما. كما أشاد وفد 

الكونجرس بتنظيم االنتخابات البرلمانية، التى تعد االستحقاق األخير فى خارطة المستقبل، ُمعربا عن دعمه الكامل للجهود التى 

 .تقوم بها مصر لمواصلة مسيرة التحول الديمقراطي

 32/00/3102 اليوم السابع 

 -البرلمان المصرى :

 قلق بين موظفي "النواب" بعد تطهير المجلس من اإلخوان

وفصل  62تسود حالة من القلق والترقب الشديدين داخل أروقة مجلس النواب اليوم االثنين، بين موظفي البرلمان بسبب نقل 

وأبدى العديد من الموظفين تخوفهم من .العاملين بسبب المحسوبية، واالنتماء إلى جماعة اإلخوان اإلرهابيةمن أبناء  311

 عمليات الفصل واالستبعاد، مؤكدين أن هناك قرارا سيصدر خالل ساعات باستبعاد دفعه أخرى من الموظفين من المجلس.

 32/00/3102 لبوابة نيوزا

 -األنتخابات البرلمانية :

 رئيس البرلمان العربي يتابع سير االنتخابات في لجان الزمالك

تفقد أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي، اللجان االنتخابية في كلية التربية الرياضية في الزمالك، لمتابعة سير العملية 

 االنتخابية.

 32/00/3102 الوطن

 

 شكوى في اليوم األول من المرحلة الثانية لالنتخابات 11«: حقوق اإلنسان»

تستمر غرف العمليات المركزية بالمِجلس القومي لحقوق اإلنسان متابعتها لعملية التصويت لليوم األول من المرحلة الثانية، 

شكوى تضمنت عدد من المخالفات شابت عملية التصويت.وكان أبرزها تأخر فتح االلجان و توزيع  11وتلقت مع نهاية اليوم 

 االنتخابية من دخول اللجان . ومنع متابعى العمليةرشاوى انتخابية 

 32/00/3102 بوابة األخبار

 

https://www.youm7.com/story/2015/11/23/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%89-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7/2456443
http://www.albawabhnews.com/1622321
http://www.elwatannews.com/news/details/843141
http://akhbarelyom.com/article/565245b8420574da196b91ac/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-89-%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-1448232376
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 نرصد أية مخالفات فى اليوم األولرئيس وفد الجمعية البرلمانية المتوسطية: لم 

قال بالل قاسم، رئيس وفد الجمعية البرلمانية المتوسطية، والمتابعة لالنتخابات البرلمانية المصرية فى مرحلتها الثانية، إن 

من العملية االنتخابية فى يومها االول جرت بصورة طبيعية وبمنتهى الشفافية والمصداقية، مضيفا أن الوفد زار العديد 

المواقع االنتخابية دون اى تنيسق مبسق مع اللجنة العليا لالنتخابات. وأوضح أن األماكن التى زارها الوفد كانت بشكل عشوائى، 

  . حتى تكون األمور واضحة تماما أمام الوفد، مؤكدا أن وفد الجمعية لم يرصد أية مخالفات أو تجاوزات لسير العملية االنتخابية

 32/00/3102 اليوم السابع 

 وفد من بعثة جامعة الدول العربية يزور دوائر شبرا االنتخابية

 23دائرة روض الفرج وشبرا، التي يتنافس فيها زارت بعثة جامعة الدول العربية مدرسة التوفيقية بشبرا، التي تقع في نطاق 

 مرشحا على مقعدين.ورفض الوفد المكون من شخصين، اإلدالء بأي تصريحات صحفية، معلنين أنهم جاءوا للمراقبة فقط.

 32/00/3102 الوطن

 المرحلة الثانية من االنتخاباتارتفاع نسبة التصويت فى 

محافظة إرتفاعا ملحوظا فى نسبة التصويت عن  02شهد اليوم األول من المرحلة الثانية النتخابات مجلس النواب التى تجرى فى 

ج رالمرحلة األولي، وسط إقبال متوسط بمعظم اللجان وكبير بالمناطق الشعبية والقري، بينما شهدت انتخابات المصريين فى الخا

وفى .ناخب ٨٢٢ألفا و  ٨٢إقباال واضحا ووصل عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى الخارج حتى الساعه الثانية ظهر أمس إلى 

ن م أول مشاركة له باالنتخابات، أدلى السيسى بصوته أمس بمقر لجنته االنتخابية بمدرسة مصر الجديدة النموذجية للبنات.

س الوزراء اعتبار اليوم نصف يوم عمل للعاملين بالجهاز اإلدارى للدولة، وذلك بهدف تمكينهم من جانبه قرر شريف إسماعيل رئي

اإلدالء بأصواتهم، مع مناشدة القطاع الخاص بتقديم التيسيرات الالزمة للعاملين لديه وخاصة المغتربين منهم لممارسة حقهم 

 الدستورى فى االنتخابات البرلمانية.

 32/00/3102 األهرام

 

 العجاتى : قوانين للعدالة االجتماعية على رأس برنامج الحكومة التشريعي

نواب ، إن األولويات التشريعية للحكومة فى المرحلة المقبلة هى قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس ال

 التشريعات التى تتعلق بالعدالة االجتماعية التى من بينها قوانين التأمينات االجتماعية ، والمعاشات والفئات األكثر احتياجا

تعراض البرنامج التشريعى للحكومة وأضاف فى تصريحات للمحررين البرلمانيين ، عقب تأجيل اجتماع رئيس مجلس الوزراء الس

، أن البرنامج التشريعى يشمل حزمة القوانين المتعلقة باالستحقاقات الدستورية والتى من بينها العدالة االنتقالية ، والنوبة ، 

بناء الكنائس وأعلن أنه من المزمع عقد لقاء مرتقب مع ممثلى الكنيسة للتباحث حول مشروع قانون .واإلعالم ، وبناء الكنائس

  .فهناك عدة مشروعات مطروحة

 32/00/3102 األهرام

https://www.youm7.com/story/2015/11/23/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D8%A9--%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A3%D9%8A%D8%A9-/2456314
http://www.elwatannews.com/news/details/843148
http://www.ahram.org.eg/News/131733/25/455448/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131733/27/455592/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D9%89---%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A3%D8%B3--%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85.aspx
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 «يناير 32»فتحي سرور ُيدلى بصوته ألول مرة منذ 

خابات مجلس النواب بمدرسة اإلبراهيمية، في جاردن أدلى الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب األسبق، بصوته في انت

أعتبر مشاركتى في االنتخابات رسالة لكل المؤسسات البرلمانية الدولية بأن مصر في »سيتى، التابعة لدائرة قصر النيل. وأضاف: 

. «قلب منها البرلمانطريقها لالستقرار، من خالل استكمال خارطة المستقبل، وحريصة على بناء مؤسساتها الدستورية، وفى ال

 ، الذي كان يترأسه.3101يناير، وحل برلمان  32ُيذكر أنها المرة األولى، التي يدلى فيها بصوته في انتخابات برلمانية، منذ ثورة 

 32/00/3102 المصرى اليوم

 

 دول للتأكيد على نزاهة االنتخابات.. وأوروبا وأمريكا أبرزها 01"العليا" تلتقى وفًدا من 

دول من آسيا  01قال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا لالنتخابات البرلمانية، إن اللجنة التقت وفًدا من 

ح اليوم، ثم التقى برئيس اللجنة المستشار أيمن وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، وزار الوفد عددا من اللجان االنتخابية صبا

وأضاف مروان، أن الوفد أعرب عن تقديره للجهود المبذولة، وأعجبوا بالنظام الموجود بخاصة المتعلق بالتأمين والتسير  .عباس

اهة االنتخابات فى ونوه مروان، إلى أن الوفد سيتوجه غًدا إلى شرم الشيخ، لتوصيل رسالة عن نز .من جانب القضاة والناخبين

 كل بقاع مصر، والتكيد على أن مصر آمنة.

 33/00/3102 بوابة األهرام

 

 ال من قبل المرشحين خالل االنتخابات"القومي للطفولة": رصد حاالت استغالل لألطف

أكدت الدكتورة هالة أبو علي أمين عام المجلس القومي للطفولة واألمومة أن استغالل األطفال في األحداث السياسية مثل 

االنتخابات وغيرها له أخطار بدنية ونفسية علي الطفل وهو غير مدرك لما يطلب منه، وهو ما كان قد نبه إليه المجلس منذ 

وأوضحت، في تصريح اليوم أن غرفة عمليات )رصد استغالل األطفال خالل االنتخابات البرلمانية( رصدت عدة .فترات سابقة

حاالت استغالل األطفال من قبل بعض المرشحين في عدة لجان انتخابية علي مستوي محافظات المرحلة الثانية، منها استغالل 

 صور أحد المرشحين أمام عدد من المدارس في نطاق دائرته االنتخابية. األطفال من خالل ارتدائهم دبابيس عليها

 32/00/3102 بوابة األهرام

 

 شكوى حتى اآلن 031"العليا لالنتخابات": عدد الشكاوى التى تلقتها اللجنة 

قال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا لالنتخابات البرلمانية، إن عدد الشكاوى التى وردت إلى اللجنة 

شكوى ألسباب تتعلق بتأخر فتح باب اللجان، وعدم االستدالل عن أماكن اللجان،  031اليوم، بعد ساعة الراحة المقررة، بلغ 

 باإلضافة إلى مخالفتها لضوابط الدعاية االنتخابية.

 33/00/3102 بوابة األهرام

http://www.almasryalyoum.com/news/details/847718
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/NewsContent/13/70/813320/%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%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%88%D9%81%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86--%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA.aspx
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/NewsContent/13/70/813365/%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%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/813315/%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%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-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%89-%D8%AA%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9--.aspx
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 "العليا لالنتخابات" تعفى القنوات الفضائية من تنفيذ العقوبات بشأن مخالفتها للدعاية االنتخابية

مة اللجنة العليا قبلت االلتماسات المقدأعلن المستشار عمر مروان المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا لالنتخابات البرلمانية، أن 

وقال مروان، خالل  .من بعض القنوات الفضائية، بشأن العقوبات الموقعة عليها، نتيجة مخالفتها لضوابط الدعاية االنتخابية

كتفاء قررت االالمؤتمر الصحفى المنعقد حاليا بمقر الهيئة العامة لالستعالمات، إن اللجنة العليا برئاسة المستشار أيمن عباس، 

 بما تم تنفيذه من عقوبات وإعفاء القنوات الفضائية من تنفيذ الباقى.

 33/00/3102 بوابة األهرام

 "ماعت": رشاوى انتخابية ومواطن يفاجأ بوفاته في الكشوف أبز مخالفات اليوم األول

كشف مرصد االنتخابات البرلمانية التابع لمؤسسة ماعت للسالم والتنمية وحقوق اإلنسان، واقعة غريبة للمواطن السيد أشرف 

بتقديم شكوى للجنة العليا لالنتخابات، حيث لم يدرج بجداول  القاهرة، دائرة الزاوية الحمراء،محمد محمد محمود بمحافظة 

حين المرش الناخبين ألنه متوفى على الرغم من مشاركته في االستحقاقات الدستورية السابقة.كما رصدت المؤسسة قيام بعض

إلى بيوتهم للتصويت مع توجيههم بالتصويت لصالح المرشح بتوفير عدد كبير من سيارات النقل الجماعي لنقل المواطنين من و

 . الذي يوفر وسيلة النقل

 33/00/3022 الوطن 

 -األحزاب :

 انتهاكًا بمحافظات المرحلة الثانية من االنتخابات21التحالف الجمهورى:رصدنا 

انتهاكًا فى أغلب محافظات المرحلة  21تهانى الجبالى مؤسس التحالف الجمهورى للقوى االجتماعية، إن تم رصد قالت المستشارة 

الثانية من االنتخابات البرلمانية. الفتة إلى أنها ستتقدم بهذه االنتهاك ببالغات موثقة إلى اللجنة العليا لالنتخابات البرلمانية. 

ل السياسي ظهر بشكل "فج" فى اليوم األول من التصويت ضد قائمة التحالف الجمهورى، الفتة وأكدت "الجبالى" أن استخدام الما

  ."إلى أن التحالف لم يعلن دعم أحد فى انتخابات الفردى و"بالرغم من ذلك عدد كبير من المرشحين دعموا قائمتنا

 32/00/3102 اليوم السابع

 التحالف الشعبى" االخوان لهم "خاليا نائمة"..وشعبية "النور" تراجعت"

قال زهدى الشامى نائب رئيس حزب التحالف الشعبى االشتراكى ، ان قوى ما يسمى بتيار االسالم السياسي تعانى من ضعف 

،إال انها ال زالت موجودة فى المشهد السياسى وال يمكن توقع اختفائها  3102يونيو  21وانخفاض لشعبيتها فى الشارع خاصة بعد 

عقب انتخابات مجلس النواب . واضاف ان هناك اعتبارات كثيرة يجب االخذ بها فيما يخص انخفاض شعبية اإلسالم السياسى 

النور الذى تراجعت بالفعل شعبيته لكنه حقق بعض النجاحات فى االنتخابات فى مرحلتها  لوجود التيار السلفى ممثال فى حزب

االولى. وتابع "الشامى"، ان جماعة االخوان نفسها ال يمكن القول انهم انتهوا من المشهد رغم تراجعهم الكبير فى الشارع لكن ال 

 . بابزالت لهم قواعد موجودة وخاليا نائمة فى القرى وفى اوساط الش

 32/00/3102 اليوم السابع 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/813313/%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%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-%D8%AA%D8%B9%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/842655
https://www.youm7.com/story/2015/11/23/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D9%86%D8%A7-38%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85/2456533
https://www.youm7.com/story/2015/11/23/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%89---%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9%D9%88%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%AA/2456394
https://www.youm7.com/story/2015/11/23/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%89---%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9%D9%88%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%AA/2456394
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 البرلمان المقبل لن يعبر إال عن المليارديرات«: الحزب االشتراكي المصري»

العام للحزب االشتراكي المصري، إن األحزاب التي خاضت االنتخابات وأحرزت تقدًما يسيطر قال أحمد بهاء الدين شعبان، األمين 

عليها رأس المال السياسي، كما أن المشهد االنتخابي أفرز عن نفس الوجوه القديمة بالرغم من اندالع ثورتين ضدهم، متسائال: 

وتابع: "هذا البرلمان لن ُيعبر عن الشعب المصري، بل ."مليارديرات؟"هل كنا ننتظر برلماًنا ال يعبر إال عن كبار رجال األعمال وال

يناير"، مؤكًدا أن الشباب ارتمى في أحضان جماعة اإلخوان  32، والذي كان أحد دوافع اندالع ثورة 3101وسيكون أقرب لمجلس 

 المسلمين؛ بعد أن تم تهميشهم ولم يجدوا حضن دافئ آخر يحتويهم.

 32/00/3102 الشروق

 «شاهد ماشفش حاجة»االنتخابات البرلمانية في المرحلة الثانية أسوأ من األولى.. واللجنة العليا «: الوفد»

االنتخابات البرلمانية في المرحلة الثانية أسوأ من المرحلة األولى بكثير،  قال ممدوح رياض رئيس غرفة عمليات حزب الوفد، إن

هنا »وأضاف خالل مداخلة هاتفية لبرنامج  .الفًتا إلى انتشار ظاهرة المال السياسي والرشاوى االنتخابية أمام اللجان بشكل فج

بعض الشيء، على عكس الوضع في « على استحياء»أن عملية الرشاوى االنتخابية كانت تتم في المرحلة األولى « العاصمة

في  ووصف دور اللجنة العليا االنتخابية، .المرحلة الثانية التي يتم خرق الصمت االنتخابي فيها أمام مرأى ومسمع من الجميع

، مؤكًدا على أن اللجنة العليا لم تأخذ أي قرارات للتصدي للرشاوى االنتخابية «شاهد ما شفش حاجة»التصدي لهذه الخروقات بأنها 

 .أو عمليات الخرق للصمت االنتخابي والدعاية المباشرة التي تتم أمام أبواب اللجان

 32/00/3102 الشروق

 دراج للشباب: عدم نزولكم في االنتخابات يساعد على سيطرة الفساداحمد 

رسالة للشباب: "عدم نزولكم يساعد على سيطرة الفساد" مضيفا أن اللجنة  21/ 32وجه الدكتور أحمد دراج القيادي في تحالف 

عليا ترتكب جريمة في حق الشعب المصري بسبب غياب الرقابة على استخدام المال السياسي في االنتخابات البرلمانية، محذرا ال

الشعب المصري من االنصياع في المال السياسي قائال: " في حالة التصويت للمال السياسي ال أحد يقول إنه فيه فساد وال يوجد 

سعر التوكيالت االنتخابية يختلف من محافظة ألخرى، الفتا إلى أن سعر التوكيل العام وأضافأن ."فرص عمل خاصة الشباب

جنيها،  26جنيها، والخاص ب  22جنيها، وفي طنطا سعر التوكيل العام  06جنيها والتوكيل الخاص بـ  26بمحافظة الدقهلية 

 عليا لالنتخابات عن هذه األخطاء.متسائال أين المسئول وأين تذهب هذه المبالغ، مطالبا بمساءلة اللجنة ال

 32/00/3102 البوابة نيوز

 بسبب "الداخلية".. "عكاشة" يهدد باالنسحاب من االنتخابات

ية ومقرها مركز شرطة هدد توفيق عكاشة، مالك قناة "الفراعين" والمرشح على مقعد الفردي بالدائرة الرابعة بمحافظة الدقهل

وحدث الكثير من  في تصريحات صحفية: "هناك تعنت من وزارة الداخلية وقال.طلخا، باالنسحاب من االنتخابات البرلمانية

 ."استمر سأعلن انسحابي من االنتخابات في مؤتمر صحفي االنتهاكات ضدي وُأعلن "لو هذا

 32/00/3102 رصد

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23112015&id=99d42152-13a8-42c3-b36a-f66cfefbb7ef
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23112015&id=344ed315-f0f6-4388-b45f-efb84375b6b6
http://www.albawabhnews.com/1621608
http://rassd.com/166433.htm
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 التحالف االشتراكي: تصويت جماعي للناخبين باإلسماعيلية

بالدائرة األولى باإلسماعيلية، العديد من عمليات التصويت  ح حزب التحالف الشعبي االشتراكيمرش رصدت حملة مسعد الفطايري 

تجميع المواطنيين في سيارات أجرة،  ووفقا لبيان الحزب، فإنه يتم.الجماعي وشراء األصوات، يقوم بها ثالثة من المرشحين

وشدد  .وتوجيههم للجان التصويت لإلدالء بأصواتهم لمرشحين بعينهم، وهو ما يعد مخالفة واضحة لضوابط العملية االنتخابية

 ة.على ضرورة قيام اللجنة العليا لالنتخابات بدورها في إيقاف هذه الممارسات حفاظا على نزاهة وسالمة العملية االنتخابي

 33/00/3102 مصر العربية

 -المؤسسات الدينية :

 والدينشيخ األزهر للمصريين: مقاطعة االنتخابات كعقوق ال

"إن مقاطعة االنتخابات  :3102صرح أحمد الطيب، شيخ األزهر، اليوم خالل إدالئه بالتصويت في انتخابات مجلس النواب لعام 

االنتخابات  ودعا "الطيب" المواطنين والشباب على وجه الخصوص بالنزول والمشاركة بأصواتهم في."منزلة عقوق الوالدين في

 ."ال يصح التفريط فيه هذا واجب وطني"إن  البرلمانية، مضيًفا:

 33/00/3102 رصد

 المفتي لسيناتور أمريكي: التعاون الدولي هو السبيل لمواجهة اإلرهاب

اإلرهاب، مشددا على أكد شوقي عالم مفتي الجمهورية، أن التعاون بين الدول والمؤسسات هو السبيل الوحيد لمواجهة خطر 

جاء هذا .ضرورة البحث بعمق في أسباب التطرف، خاصة وأن اإلرهاب لم يعد يهدد دوًلا بعينها ولكنه أصبح يهدد العالم أجمع

 عضو لجنة العالقات الخارجية بمجلس خالل استقبال المفتي وفًدا أمريكيا يضم السيناتور األمريكي بوب كوركر، وديفيد كنزيلر 

في مكتبه بدار اإلفتاء، لتبادل األفكار حول كيفية مواجهة  -، وسارة جوينر مكتب الشؤون التشريعية األمريكي-مريكيالشيوخ األ

 .التطرف واإلرهاب، وسبل التعاون لتحقيق ذلك

 32/00/3102 مصر العربية

 -التصريحات :

 البرادعي: لماذا التحقيق برغم إعالن إسقاط داعش الطائرة؟

الطائرة الروسية في سيناء، قال الدكتور محمد البرادعي، إن مجلس األمن أعلن، الجمعة، مسؤولية تنظيم الدولة عن إسقاط 

وهاجم .جاء ذلك في تغريدة نشرها البرادعي، على حسابه بموقع "تويتر"، مساء األحد."متسائال: "هل ما زال التحقيق مستمرا؟

نشطاء تغريدة البرادعي، مشيرين إلى أن التحقيقات ال بد أن تستمر لحسم مسائل كالمسؤوليات والتعويضات المختلفة، 

لبرادعي ال يظهر إال مع كل "مصيبة"، وأن اإلقرار بما قاله مجلس األمن، لو صح، يحمل مصر مسؤوليات كبيرة، مضيفين أن ا

يذكر أن وفدا روسيا وصل السبت إلى القاهرة لمتابعة التحقيقات في حادث الطائرة، فيما صرح وزير الخارجية المصري .وخطيرة

 .ض الطائرة الروسية المنكوبة لعملية إرهابية مدبرةسامح شكري، السبت، بأن مصر تعترف باحتمال تعر

 32/00/3102 – 30عربى

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/804919-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://rassd.com/166359.htm
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/805642-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%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%8A-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://arabi21.com/story/875132/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9#tag_49232
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 «عبثي»الصراع على السلطة في مصر عقب ثورة يناير «: البرادعى»

منظمة األمم الُمتحدة، منتقًدا مجلس األمن الدولى ووصفه بأنه يكيل بمكيالين،  دعا الدكتور محمد البرادعى ، إلى إعادة هيكلة

، في محاضرة بجامعة «البرادعى»وأضاف  «.مسرح عبثى»يناير أشبه بــ 32وقال إن الصراع على السلطة في مصر عقب ثورة 

، أن «تويتر»حد، عبر حسابه على موقع زيورخ بسويسرا، عن الوضع المأساوى في العالم والشرق الوسط، نشر تفاصيلها، األ

منظمة األمم الُمتحدة تحتاج إلعادة هيكلة، وأقر الجميع بهذا منذ نهاية الحرب الباردة، لكن النجاح غير متوقع لذلك، مؤكًدا أن 

 رادعى أن الوضع فيوتابع الب إعادة الهيكلة ضرورية للقضاء على الفقر واإلرهاب والمرض وانتشار األسلحة والهجرة غير النظامية.

صراًعا على السلطة بين مكونات المجتمع، سواء الليبراليون واإلسالميون والنظام القديم »يناير  32مصر شهد عقب ثورة 

والعسكر، وبالفعل كان مسرحًا عبثيًا، وهناك عدد من الدساتير خالل السنوات الماضية، وتأرجح الحكم بين نكهة إسالمية والحكم 

 .«يكن هناك برلمان، والرئيس خالل السنوات الثالث الماضية كان هو الُمشرِّع والمُنفِّذ في آن واحد في تلك الفترة العسكرى، ولم

 32/00/3102 المصرى اليوم

 

 ُيعد حكمًا اجتهاديًا له أساس شرعي الجندي معلًقا على تصريح شيخ األزهر حول مقاطعة االنتخابات:

علق عضو مجمع البحوث اإلسالمية الدكتور محمد الشحات الجندي، على تصريح شيخ األزهر بأّن المقاطعين لالنتخابات في منزلة 

على قناة وأضاف خالل لقاٍء له ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع ."العاقين آلبائهم، قائاًل: "هذا حكم اجتهادي له أساس شرعي

"الغد" العربي اإلخبارية، أّن مشاركة المواطنين في االنتخابات واجبة وتعد من الواجبات الدينية، قائاًل: "المشاركة واجب ديني 

وتابع أّن التصريح الذي قاله شيخ األزهر الدكتور أحمد الطيب، بأّن المقاطعين لالنتخابات ."ووطني، وهذا واجب علينا تجاه مصر

 العاقين آلبائهم وأمهاتهم، ليس له أي تسييس ديني.في منزلة 

 32/00/3102 بوابة األهرام

 

  "ن االنتخابات "ال تمت للشرع بصلةإبراهيم عيسى لـ"شيخ األزهر": فتواك ع

قال إبراهيم عيسى، إن الدكتور أحمد الطيب، شيخ األزهر، تورط فى تصريحاته، والتي أكد خاللها أن مقاطعة االنتخابات بمنزلة 

للشرع وال عقوق األبناء آلبائهم وأمهاتهم. وأضاف ، إن "شيخ األزهر خرج ورمى لنا بفتوى ال أصل لها وال فصل، وال تمت بصلة 

الفقه وال حاجة، ولكن قيل هذا فى لحظة احتفاء باالنتخابات". وتابع :"كأنهم أنجزوا، وأن البلد أصبحت عظيمة بفضل مشاركة 

المسئولين والوزراء، ولكن العكس، فال إنجاز بدون مشاركة الشعب". وكان د.أحمد الطيب، شيخ األزهر طالب عقب اإلدالء بصوته، 

النزول لتأدية حق مصر التى هى أم جميع المصريين، معتبرا أن مقاطعة االنتخابات بمنزلة عقوق األبناء جميع المقاطعين ب

 .آلبائهم وأمهاتهم

 32/00/3102 اليوم السابع 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/847685
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/NewsContent/13/70/813330/%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%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.aspx
https://www.youm7.com/story/2015/11/23/%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-%D9%84%D9%80%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1--%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%83-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7-%D8%AA/2456392
https://www.youm7.com/story/2015/11/23/%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-%D9%84%D9%80%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1--%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%83-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7-%D8%AA/2456392
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  "أسامة هيكل : نسبة اإلقبال فى المرحلة الثانية من االنتخابات ضعف "األولى

قال أسامة هيكل، وزير اإلعالم االسبق ، وعضو قائمة فى حب مصر، إن نسبة اإلقبال فى المرحلة الثانية من االنتخابات البرلمانية 

الجولة األولى، وكذلك نسبة الوعى زادت بشكل كبير.  تصل إلى ضعف المرحلة األولى، نظرا ألن طبيعة المحافظات مختلفة عن

وأضاف " أن الشعب المصرى ادرك خطورة التحديات الخارجية، خاصة بعد سقوط الطائرة الروسية وهو ما جعلهم يردون برسالة 

ليوم االول لم يشهد مهمة فى االنتخابات بأن الشعب يد واحدة وذلك من خالل االقبال على التصويت فى االنتخابات ، موضحا ان ا

 .خروقات كثيرة

 32/00/3102 اليوم السابع 

  ساويرس لـ"هنا العاصمة": لم يتم تأميم شركة أوراسكوم فى كوريا الشمالية

ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم لالتصاالت واإلعالم، إنه لم يتم تأميم شركة أوراسكوم فى كوريا الشمالية، مشيرًا إلى قال نجيب 

أنه لم يفشل فى االستثمار والموقف مخالف عن الجزائر. وأضاف "ساويرس"، خالل مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على 

س الحديدى، أن األرباح كانت متراكمة بالشركة فى كوريا الشمالية، ولم يستطع تحويلها، فضائية "سى بى سى"، مع اإلعالمية لمي

   .موضحًا أن هناك صعوبات تواجه الشركة هناك حيث تم إنشاء شركة منافسة، الفتا إلى أنهم غير محايدين فى المنافسة

 32/00/3102 اليوم السابع

 نقيب المحامين: المشاركة باالنتخابات استحقاق وطني وليس دستوري فقط

أعرب نقيب المحامين سامح عاشور، عن استغرابه الشديد من الشباب والنخب السياسية لتثاقلهم عن دورهم في االنتخابات 

عاشور وأضاف خالل لقائه  .يونيو بأنهم عرضوا أنفسهم للموت أو الحبس 21يناير و 32البرلمانية برغم دورهم الكبير في ثورتي 

في برنامج "أخر النهار" أن من يحجم عن المشاركة في االنتخابات البرلمانية والمساعدة فهو إما تابًعا لنظام مبارك أو تابعا 

وأوضح أن المشهد االنتخابي مثل المشهد السياسي وهناك تثاقل علي أداء المهمة  .أو لسبب في نفسه لجماعة اإلخوان اإلرهابية

واألمر ليس استحقاقا دستوريا فقط ولكنه وطني، مشيرا إلى أن بعض الشباب شعر باإلحباط ألنه رأى المتصدرين في المشهد 

 يو.يون 21يناير أو  32اآلن ليس من ممثليهم أو من رموز ثورتي 

 32/00/3102 بوابة األخبار

 مصابين حصيلة اليوم األول لالنتخابات 01الصحة: حالتا وفاة و

أعلنت وزارة الصحة والسكان، التقرير النهائي الصادر عن غرفة األزمات والكوارث، الخاص بمتابعة اليوم األول من المرحلة الثانية 

حالة منهم بعد  02حالة مرضية، غادر المستشفيات  31وأوضحت الوزارة أن التقرير رصد، حالتا وفاة و.النتخابات مجلس النواب

وأشارت الصحة، إلى مغادرة .مصابين٥٢حالة في أماكنهم، باإلضافة إلى ٨٨والمالحظة، كما تم إسعاف  تحت العالج 03تحسنهم، و

 مصابين تحت العالج والمالحظة. 6حاالت بعد تلقيهم العالج وتحسن حالتهم ويتبقى  ٤المستشفيات 

 32/00/3102 بوابة األخبار

 

https://www.youm7.com/story/2015/11/23/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84---%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B6/2456410
https://www.youm7.com/story/2015/11/23/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84---%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B6/2456410
https://www.youm7.com/story/2015/11/23/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D9%84%D9%80%D9%87%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9--%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%89/2456309
http://akhbarelyom.com/article/56524a91420574a11bd9fdcc/%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%82%D8%B7-1448233617
http://akhbarelyom.com/article/56523e9b4205742d176b91ac/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%8810-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-1448230555
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 على الهواء« النواب»عبد اهلل المغازي يحذر من إذاعة جلسات 

حذر الدكتور عبد اهلل المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء، وأستاذ القانون الدستوري، من إذاعة جلسات مجلس النواب المقبل 

وأضاف خالل لقائه في برنامج "مفتاح الحياة" قائال: "إذا كنا ."واحد يريد أن يتحدث ليظهر في التليفزيون على الهواء، قائال: "كل

جادين في أن نجعل البرلمان المقبل قاطرة لتشريعات جيدة في المستقبل، فأرجو عدم إذاعة جلساته على الهواء، واالكتفاء 

وأكد أن مجلس العموم البريطاني قرر مؤخًرا، عدم عرض .بما يجري داخلهبعرض مقتطفات منها حرًصا على إمداد الرأي العام 

جلساته على الهواء مباشرة، واالكتفاء بإذاعة بداية انعقاد المجلس والتي تتضمن اإلعالن عن الموضوعات التي سيتم مناقشتها 

قية، وبالفعل عادت بفائدة كبيرة، حيث فيه، وذلك بعد أن كان يعرضها كلها على الهواء، قائال: "أسباب وقف بث جلساته منط

 ."وجدوا أن معدالت العمل في القوانين والتشريعات هناك أصبحت مرتفعة للغاية

 32/00/3102 الشروق

  فيديو للمواطن السوادنى يؤكد خالله عدم تعرضه للتعذيبأحمد موسى يعرض 

عرض أحمد موسى فيديو لمواطن سودانى يعترف على قناة الجزيرة ، إنه لم يتعرض للتعذيب أو الضرب داخل قسم شرطة 

ابدين فوجئ عابدين، جاء ذلك خالل برنامج "على مسئوليتى" وقال المواطن السودانى، زكريا يحيى، إن أثناء سيرة بمنطقة ع

 .بشخصين تعديا عليه وقام بتفتيشه وتابع: "يحيا شعب مصر العظيم والذى أكن لهم التقدير االحترام

 33/00/3102 اليوم السابع

 الجندي": من لم يشارك في االنتخابات ال يحق له أن يفتخر بموطنهخالد 

وأضاف  .أكد خالد الجندي أن من لم يشارك في االنتخابات البرلمانية ليس من حقه أن يفتخر بمواطنه وهو يشبه الطالق الشفوي

في االنتخابات البرلمانية والبعض  "، أن بعض الشعب شارك3خالل لقائه في برنامج "العاشرة مساًء" المذاع على فضائية "دريم

اآلخر لم يشارك، ومن لم يشارك ليس من حقه االفتخار بالمواطنة، ألن المواطنة سلوك وأداء ومن يفتخر بوطنه يشارك في 

 االنتخابات ويؤدي ضريبة الوطن ولكن كيف تؤدي ضريبة الوطن وأنت مقاطع هذا غير منطقي .

 32/00/3102 بوابة االخبار

 محمد عطية بعد استدعاء أبوالفتوح: "ملعونة دولتكم"

بعد خبر استدعاء عبدالمنعم أبو الفتوح، إثر اتهامه بـ"الخيانة العظمى"، نشر محمد عطية على صفحته على "فيسبوك"، خبر 

ثم كتب منشورًا وصف فيه الدولة المصرية بالدولة ."ملعونة_دولتكم#االستدعاء، مع تعليق "كوريا الشمالية ترحب بكم .. 

معارض، مؤكدًا أّنه لم ولن يؤيد أبو الفتوح لكنه ضد تكميم األفواه. وجاء في المنشور أيضًا: البوليسية، التي لن تسمح بأي رأي 

"أختلف بشدة مع أبو الفتوح ... وال أرى في االنتخابات الرئاسية المبكرة سوى حل سياسي بحت لن يقضي على دولة العسكر بل 

د .. أو التالعب بالجميع كما سبق .. من يعتقد أن دولة بالعكس، سيعطي الفاشية العسكرية فرصة جديدة لطرح كارت جدي

 ."العسكر سترحل في هدوء فهو واهم. .. ولكن أرفض بشدة ما حدث مع أبو الفتوح من استدعائه للتحقيق بهذه التهم الواهية

 32/00/3102 العربى الجديد

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23112015&id=e71b358b-9d3e-4f7e-b781-21592a9b7f2b
https://www.youm7.com/story/2015/11/22/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B9%D8%AF/2456259
http://akhbarelyom.com/article/565258c242057495237af2e4/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D9%82-%D9%84%D9%87-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%87-1448237250
http://www.alaraby.co.uk/miscellaneous/2015/11/23/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-%D9%85%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%85
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  ةالنشره المجتمعي

  :- ثانيا: قضايا المجتمع

 االقتصاد

 وفد من رجال األعمال يزور الكونغو الديمقراطية الجمعة القادمة
يقوم مجموعة من رجال األعمال بزيارة إلى دولة الكونغو الديمقراطية الجمعة المقبل يرأسه النائب محمد العرابي ووزير الخارجية 

الكونغو لبحث سبل التعاون المشترك وفتح أسواق جديدة على مستوى القطاع  وذلك بناء على دعوة رسمية من دولة األسبق

الخاص والحكومي مستقبال ومن المقرر أن يشارك في الزيارة عدد من رجال األعمال ومن بينهم عبد الفتاح الديدى رئيس مجموعة 

 الديدى وخالد شمس واحمد كامل.

 32/00/3102 بوابة االخبار

 

 أشهر 6الذهب يواصل خسائره ويهبط ألقل مستوى في 

ستة أشهر الذي سجله األسبوع الماضى بسبب قوة  في استمرت خسائر الذهب اليوم اإلثنين ونزل قرب أقل مستوى

األمريكى" تعزز احتمال رفع أسعار الفائدة األمريكية  المركزى االحتياطي االتحادى "البنك بمجلس مسئولين من وتصريحات الدوالر

 .الشهر المقبل

 32/00/3102 البوابه نيوز

 

 بنوك مصرية تعرض أعلى عائد على الجنيه لمواجهة تجار الدوالر

إطار محاوالت البنك المركزي المصري لمنع عمليات الدولرة ووقف تهريب العملة األمريكية إلى السوق السوداء قررت بنوك في 

مصر" أن هذا التوجه يأتي في إطار محاربة السوق –مصرية تقديم عائد على الجنيه شريطة التنازل عن الدوالر وأعلن بنك "البركة 

على ظاهرة الدولرة وتحفيز العمالء على االدخار بالجنيه وأعلن البنك عن طرح وعاء ادخاري  السوداء للعملة الصعبة والقضاء

ُيصَرف بشكل ُربع سنوي ويشترط البنك على العمالء من األفراد أو الشركات  %02.2سنوات بأعلى عائد فى السوق بلغ  2مدته 

 .ف جنيه لالستفادة من العائد المرتفعآال 2التنازل عن العمالت األجنبية وبحد أدنى للوثيقة ما يعادل 

 33/00/3102 30عربي 

 

 "مليار جنيه 2.3البنك المركزي يطرح أذونات بقيمة "

مليار جنيه ويشمل الطرح خالل الجلسة  2.3وم اإلثنين سندات خزانة بقيمة يطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية الي

مليار جنيه ويتم تمويل عجز  3.3سنوات بقيمة  01مليارات جنيه وسندات خزانة ألجل  2سنوات بقيمة  2سندات خزانة ألجل 

ن الحكومية نيابة عن وزارة المالية وعن الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي ألذون وسندات خزانة وأدوات الدي

 .طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية

 32/00/3102 رصد

 

http://akhbarelyom.com/article/5651fafc420574b176209357/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-1448213244
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2240&ifr=1&kwn=%u0641%u064A&exp=1622136
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2240&ifr=1&kwn=%u0641%u064A&exp=1622136
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1431&ifr=1&kwn=%u0648%u062A%u0635%u0631%u064A%u062D%u0627%u062A&exp=1622136
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1431&ifr=1&kwn=%u0648%u062A%u0635%u0631%u064A%u062D%u0627%u062A&exp=1622136
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1628&ifr=1&kwn=%u0645%u0633%u0626%u0648%u0644%u064A%u0646&exp=1622136
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1628&ifr=1&kwn=%u0645%u0633%u0626%u0648%u0644%u064A%u0646&exp=1622136
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2358&ifr=1&kwn=%u0628%u0645%u062C%u0644%u0633&exp=1622136
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2358&ifr=1&kwn=%u0628%u0645%u062C%u0644%u0633&exp=1622136
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2298&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0645%u0631%u0643%u0632%u0649&exp=1622136
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2298&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0645%u0631%u0643%u0632%u0649&exp=1622136
http://www.albawabhnews.com/1622136
http://arabi21.com/story/874939/%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1#tag_49232
http://rassd.com/166432.htm
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 الصحه:

 ألف طفل بالوفاة سنويا.. وخفض دعم الحكومة وراء تصاعد األزمة 321نقص ألبان األطفال يهدد 

ألف  321الصيدليات والوحدات الصحية بالقاهرة والمحافظات نقص حاد فى ألبان األطفال المدعمة وهو ما يهدد حياة تشهد 

من احتياجات السوق المحلى وتتحمل وزارة  % 32طفل يحتاجون إليها سنويًا فى الوقت الذى يسهم فيه القطاع الخاص بتوفير 

يات األلبان التى يتم توريدها للصيدليات والوحدات الحكومية من شركات الصحة توفير باقى االحتياجات فقد تم خفض كم

من األلبان المسعرة ال تخضع لقواعد  % 11علبة للصيدلية ال تكف أسبوعًا لطفلين وأن  03قطاع األعمال التى ال تتعدى 

 .التسعير والتسجيل الجبرية بوزارة الصحة
 32/00/3102 اليوم السابع

 االعالم :

 كريمة" ينسحب على الهواء بعد اتهامه باالنقالب على السلطة"

" بعد 3على فضائية "دريم  معة األزهر من برنامج "العاشرة مساًء"انسحب الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة اإلسالمية بجا

مشادة مع الداعية خالد الجندي اتهمه فيها بالسعي لالنقالب على السلطة ودعم االنقالب وكانت مشادة ساخنة وقعت بين 

اهلل في تجريم الزنا ومنع  تطبيق الشريعة والعمل بأحكام االثنين على الهواء مباشرة عقب إصرار الدكتور كريمة على ضرورة

ووّجه .""لست عليهم بمسيطر الخمر والميسر في حين رأى الجندي أن الدولة ليس من حقها ذلك معلًلا كالمه بقول اهلل تعالى

من حقك أن ُترغم غيرك على اعتناق معتقدك وعندماتعترض على ولي األمر لعدم فرض  حديثه لـ"كريمة": "ليس "الجندي"

فعاود ."الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأنا بحرس الشريعة«: »كريمة»، فرد «في مجلس الشعب الشريعة عارضه

 إرهاب للدولة"، إنت تدعي النقالب على السلطة عشان تفرض الشريعة والكالم اللي إنت بتقوله خطير وده الرد: "يعني "الجندي"

 .فما كان من كريمة إال أن "أنسحب" على الهواء مباشرة

 32/00/3102 رصد

 :النقل

 وزير النقل: مجلس الوزراء لم يبحث زيادة أسعار تذكرة المترو أو الرسوم في الموانئ

اكر أسعار تذنفى الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل صحة األخبار التي نشرتها بعض المواقع بأن مجلس الوزراء ال يمانع من زيادة 

بشأن زيادة الرسوم في الموانئ وأكد أحمد إبراهيم المتحدث الرسمي لوزارة النقل  3102لسنة  311مترو األنفاق أو إلغاء القرار رقم 

أن الدكتور سعد الجيوشي لم يطرح موضوع زيادة أسعار تذاكر مترو األنفاق على مجلس الوزراء وأن رأيه المعلن في هذا الشأن أنه 

 .يادة إال بعد تحسين مستوى الخدمة وعدم المساس بمحدودي الدخلال ز

 32/00/3102 بوابة االهرام

 

 خطوط 3قطاراتالسكة الحديد: تأخر 

دقيقة وأرجعت هيئة  32دقيقة إلى 31أشارت هيئة السكه الحديد في نشرتها اليومية إلى أن متوسط تأخير القطارات يتراوح من 

 .السكك الحديدية التأخير إلجراء الصيانة الالزمة للخطوط والتجديدات ومشروعات تحديث نظم اإلشارات وتطوير المزلقانات

 32/00/3102 بوابة االهرام

http://www.youm7.com/story/2015/11/23/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9--%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-250-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AE%D9%81%D8%B6/2456716#.VlNrBXarTIU
http://rassd.com/166418.htm
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/NewsContent/39/244/813389/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/5/35/813405/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%86--%D8%A5%D9%84%D9%89--%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9.aspx
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 األقباط :

  االنتخابات: السلبية ال تبنى وطن تواضروس داعيًا للمشاركة فى 

أكد تواضروس الثانى بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عقب اإلدالء بصوته فى مدرسة السريات بدائرة الوايلى 

والظاهر أن الدعاية االنتخابية كانت كافية من أجل نزول الشعب للمشاركة وأضاف أنه يشجع كل المصريين على النزول ألن 

وجود برلمان قوى يصب فى مصلحة مصر ووجه تواضروس رسالة للمقاطعين دائما قائاًل: "السلبية ال تبنى وطن.. ويجب على 

 ."جميع الشباب المشاركة فى االنتخابات

 32/00/3102 االقباط اليوم

 : السياحه

 زعزوع: اإلستعانة بخبراء من أسبانيا إلدارة أزمات السياحة

قال وزير السياحة هشام زعزوع إن أغلب الدول االجنبية حريصة على عودة الرحالت السياحية لمصر مضيفا أن مصر تحرص على 

صفحة “ية له ببرنامج تعزيز الثقة في المطارات المصرية طبقا لمعدالت التأمين العالمية وأشار زعزوع خالل مداخلة هاتف

إلى أن الوزارة تقوم خالل المرحلة القادمة بحملة عالقات دولية لتنشيط السياحة الفتا إلى االستعانة ” نايل اليف“  بقناة” جديدة

مر بخبراء إلدارة األزمات من إسبانيا موضحًا أنه سيتم مراجعة خطة الوزارة في هذا السياق اليوم وغدًا على أن يلي ذلك عرض األ

 .على مجلس الوزراء

 32/00/3102 مصر العربيه

 أخرى:

 مليون جنيه 60الكشف عن قضية فساد وراء غرق اإلسكندرية وإهدار 
باإلسكندريةعن قضية فساد تسببت في غرق مدينة أالسكندرية متورط فيها مسئولين  كشفت تحقيقات نيابة األموال العامة

حيث قام المسئولين بالجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي  مليون جنيه 60بوزارة اإلسكان بإهدار اكثر من 

محطات معالجة صرف صحي  ٦العام وإسناد عملية تنفيذ  التابع لوزارة االسكان والمرافق والتنمية العمرانية باالضرار عمدا بالمال

ونصف مليون جنيه تقريبا باألمر المباشر لشركة قها للصناعات الكيماوية غير المتخصص  ٦٥بقرى أبيس بتكلفة إجمالية قدرها 

 .في ذلك المجال بالمخالفة لقانون المزايدات والمنقصات

 33/00/3102 بوابة االخبار

 

 %32طرح سلع غذائية بتخفيضات 

الغذائية بأسعار مخفضة يومياً بنسب تتراوح كثفت وزارة التموين جهودها فى إطالق السيارات المتنقلة المبردة المحملة بالسلع 

عن األسواق وذلك من فروع المجمعات االستهالكية الثالثة األهرام والنيل واإلسكندرية وشركتى الجملة )المصرية  %32إلى  %31من 

وبقوليات  والعامة( والمصرية للحوم والمصرية لألسماك حيث تحمل منتجات لحوم ودواجن مجمدة وأسماك وسكر وأرز وزيوت

 .وصلصة ودقيق وخضر وفاكهة وغيرها من السلع

 32/00/3102 االهرام

 

http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=133994
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=133994
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/805420-%D8%B2%D8%B9%D8%B2%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://akhbarelyom.com/article/5652204f420574fe09725a9b/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1-61-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-1448222799
http://www.ahram.org.eg/News/131733/5/455544/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-.aspx
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 «البترول»محطة طاقة شمسية أعلى مبانى وحقول  32إنشاء 

ـ رئيس المصرية لمشروعات الطاقة والتبريد عن االنتهاء من اعداد الدراسات الفنية والمالية إلنشاء  كشف المهندس عالء حجازى 

التابعة لقطاع البترول وذلك تمهيدًا للبدء فى أعمال التعاقد والتوريد والتركيب محطة شمسية جديدة اعلى المبانى والحقول  32

آالف ميجاوات ساعة سنويًا وهو ما سيسهم فى توفير  3لهذه المحطات الفتا الى أن الطاقة المتوقعة من هذه المحطات تبلغ 

نويا من دعم المنتجات البترولية الفتا الى انه جنيه س مليون 21مليون قدم مكعب سنويًا وهو ما يعادل  332وقود بما يعادل 

 . 3106سيتم االنتهاء من انشاءوتشغيل هذه المحطات خالل عام 

 32/00/3102 االهرام

 "بوتاجاز" لميناء الزيتياتطن  1211موانئ البحر األحمر: وصول 

أكد عبدالرحيم مصطفى المتحدث اإلعالمي لهيئة موانئ البحر األحمر أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم الستقبال السفينة "ماريمار 

آالف طن بضائع عامة قادمة من  01طن بوتاجاز ويستقبل ميناء األدبية السفينة "سبيرو" وعلى متنها  1211جاز" وعلى متنها 

 طن حديد متجهة إلى فرنسا. 201مواسير بوزن  213العقبة كما تغادر السفينة "هانج هاي" وعلى متنها 

 32/00/3102 الوطن

 3102طفال ألسباب اقتصادية وأسرية ونفسية في  33ثمار عسكرة مصر.. انتحار 

تراوحت أسبابها بين  3102طفاًل خالل عام  33المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة" مؤخرا تقريرا يفيد بانتحار  أصدرت "المؤسسة

"النفسية واألسرية واالقتصادية"وكشفت المؤسسة في تقريرها الذى نشر عبر موقعها اإللكترونى الرسمى عن ارتفاع عدد حاالت 

 حالة حتى منتصف نوفمبر الحالي(. 33وحتى شهر يونيو إلى  3102حالة انتحار )من بداية  33انتحار األطفال من 

 32/00/3102 الحريه العداله.

 انتحار شاب شنًقا ببني سويف بسبب مروره بأزمة مادية

والمقيم بقرية الدوالطة التابعة لمركز بني سويف، على االنتحار شنًقا عن عاًما  26أقدم الشاب مبروك عبدالفتاح عبدالسالم 

طريق ربط شال بشجرة ومن ثم ربطه بعنقه بسبب مروره بضائقة مادية تسببت في أزمة نفسيةوتم تحرير محضر بالواقعة 

مادًيا عقب عودته من السفر بإحدى  واالستناد ألقوال أقاربه وأهل القرية الذين أكدوا أنه كان يمر بحالة نفسية سيئة لتعثره

 الدول العربية.

 32/00/3102 رصد

 مليون جنيه 31من السد المانع ألخطار السيول بأسيوط بتكلفة  %32نفيذ 

السد المانع من أخطار السيول أعلن المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط أن وزارة الرى تعمل حالًيا على استكمال مشروع 

بوادي الشيح بالعتمانية التابعة لمركز البدارى والذي يعد من أكبر مشاريع الحماية من أخطار السيول على مستوى صعيد مصر 

 .مليون جنيه على مرحلتين 31كم وتبلغ التكلفة االجمالية له حوالي  0.3ويبلغ طوله حوالي 

 32/00/3102 اليوم السابع

http://www.ahram.org.eg/News/131733/5/455551/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1--%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%84-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%C2%BB.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/843106
http://www.fj-p.com/Our_news_Details.aspx?News_ID=81200
http://www.fj-p.com/Our_news_Details.aspx?News_ID=81200
http://rassd.com/166436.htm
http://www.youm7.com/story/2015/11/23/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-25-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-4/2456785#.VlNt2XarTIU
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 أيام 01قضية سرقة تيار خالل  62321شرطة الكهرباء تضبط 

ضبط أحد األشخاص  عن أيام 10 خالل الحملة وأسفرت جهود لضبط كل المخالفات حملة شنت اإلدارة العامة لشرطة الكهرباء

( 36131شروط التعاقد وتحصيل ) مخالفة (032)سرقة تيار و قضية (65239)وضبط لقيامه بإنتحال صفة أحد رجال الشرطة

 .( جنحة حبس212شروط التعاقد بجانب تنفيذ ) مخالفة (013) سرقات تيار وتحصيل قضايا غرامة

 32/00/3102 البوابه نيوز

 التجار والصناع يرحبون بإلزام المحال بتركيب كاميرات مراقبة

 كاميراتأصدر الدكتور جالل سعيد محافظ القاهرة قرارا بإلزام جميع المحال التجارية والمنشآت الصناعية والسياحية بتركيب 

تليفزيونية كشرط اساسى إلصدار تراخيص التشغيل والسجل التجاري كما ال يجوز تجديد هذه التصاريح إال بعد تقديم المستندات 

 .الدالة على تركيب الكاميرات وذلك فى إطار تحقيق األمن واالستقرار واإلسهام فى القضاء على اإلرهاب والسرقات

 32/00/3102 االهرام

 أطنان سوالر قبل بيعها بالسوق السوداء في المنيا 2ضبط 

بمحطة وقود غير مرخصة بقرية السوبي  بالسوق السوداء أطنان سوالر قبل بيعها 2ضبط  من تمكنت مباحث التموين بالمنيا

 .بمركز سمالوط

 32/00/3102 البوابه نيوز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1482&ifr=1&kwn=%u062D%u0645%u0644%u0629&exp=1621946
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1482&ifr=1&kwn=%u062D%u0645%u0644%u0629&exp=1621946
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1482&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u062D%u0645%u0644%u0629&exp=1621946
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1482&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u062D%u0645%u0644%u0629&exp=1621946
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2235&ifr=1&kwn=%u062E%u0644%u0627%u0644&exp=1621946
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2235&ifr=1&kwn=%u062E%u0644%u0627%u0644&exp=1621946
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2387&ifr=1&kwn=%u0639%u0646&exp=1621946
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2387&ifr=1&kwn=%u0639%u0646&exp=1621946
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2232&ifr=1&kwn=%u0648%u0636%u0628%u0637&exp=1621946
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2232&ifr=1&kwn=%u0648%u0636%u0628%u0637&exp=1621946
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1616&ifr=1&kwn=%u0642%u0636%u064A%u0629&exp=1621946
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1616&ifr=1&kwn=%u0642%u0636%u064A%u0629&exp=1621946
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2476&ifr=1&kwn=%u0645%u062E%u0627%u0644%u0641%u0629&exp=1621946
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2476&ifr=1&kwn=%u0645%u062E%u0627%u0644%u0641%u0629&exp=1621946
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1510&ifr=1&kwn=%u0642%u0636%u0627%u064A%u0627&exp=1621946
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1510&ifr=1&kwn=%u0642%u0636%u0627%u064A%u0627&exp=1621946
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2476&ifr=1&kwn=%u0645%u062E%u0627%u0644%u0641%u0629&exp=1621946
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2476&ifr=1&kwn=%u0645%u062E%u0627%u0644%u0641%u0629&exp=1621946
http://www.albawabhnews.com/1621946
http://www.ahram.org.eg/News/131733/5/455557/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA.aspx
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2382&ifr=1&kwn=%u0645%u0646&exp=1621706
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2382&ifr=1&kwn=%u0645%u0646&exp=1621706
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1772&ifr=1&kwn=%u0628%u0627%u0644%u0633%u0648%u0642%20%u0627%u0644%u0633%u0648%u062F%u0627%u0621&exp=1621706
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1772&ifr=1&kwn=%u0628%u0627%u0644%u0633%u0648%u0642%20%u0627%u0644%u0633%u0648%u062F%u0627%u0621&exp=1621706
http://www.albawabhnews.com/1621706
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 الشأن األمنى

 -أمنية :أخبار 

 تنسيقية حقوقية ترصد انتهاكات سجن "شبين الكوم" في مصر

سجينا شمالي  031قالت تنسيقية حقوقية مصرية، مساء األحد، إن السلطات المصرية تمارس انتهاكات غير آدمية، بسجن يأوي 

والحريات" )غير حكومية ومقرها جاء ذلك في بيان لـ"التنسيقية المصرية للحقوق .البالد، يحاكمون في اتهامات سياسية

 .القاهرة(، حول أوضاع نزالء سجن "شبين الكوم" في محافطة المنوفية )دلتا مصر/ شماال(

 32/00/3102 – 30عربى

 

 آثار التعذيب على جثة قتيل الشرطة بشبين القناطر

يوم الخميس الماضي بداخل حجز  مصرعه تداول نشطاء موقع التواصل االجتماعي فيس بوك صوًرا لجثة أحد األشخاص كان لقي

تمكنت شرطة شبين القناطر من إلقاء القبض على .على الجثة القناطر، وتبدو في الصور آثار التعذيب واضحةمحكمة شبين 

النيابة،  عرضهما على لحين حجزهما وتم المحالت أحد بسرقة قيامهما في لالشتباه المدعو عمرو سعيد أبو شنب وشخص آخر،

فى  أنه تعرض لضرب مبرح لمدة يومين وأكد أهالى المتوفى.يق معهإال أنه توفي بحجز محكمة شبين القناطر قبل عرضه للتحق

ويدعى النقيب معتز، من مباحث  مركز شرطة شبين القناطر، كما أكد بعض المحجوزين بذات القسم أنهم شاهدوا أحد الضباط

 .جسده ورجله بـ"خرطوم"، وبالسالح الميري، في وعدد من المخبرين يقومون بضرب "عمرو" المركز

 33/00/3102 رصد

 

 برقية من "العربية لحقوق اإلنسان" للنائب العام بشأن هشام جعفر

تقدمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان اليوم بتلغراف للنائب العام والمحامي العام لنيابات أمن الدولة بشأن قضية 

اإلعالمية المحبوس احتياطيا؛ للمطالبة بالنظر في االنتهاكات التي شابت عملية القبض على ” مدى“هشام جعفر، مدير مؤسسة 

” مدى“وكانت قوات من الشرطة وضباط باألمن الوطني قد اقتحموا مقر مؤسسة .جعفر والتحقيق معه، وكذا ظروف احتجازه

 .ر مدير المؤسسة وتم احتجازه بمكان مجهولللتنمية اإلعالمية في أكتوبر الماضي، وقامت بالقبض على هشام جعف

 33/00/3102 مصر العربية

 

 مايو بعد االشتباه بوجود مفرقعات داخل مدرسة 02المفرقعات يمشطون اللجان في دائرة خبراء 

مشط عدد من رجال المفرقعات أمام مدرسة سعد زغلول الثانوية بنات، للتأكد من عدم وجود شئ يشتبه فيه بعد االشتباه 

 خبين.بوجود مفرقعات بداخل المدرسة، كما شهدت اللجان إقباال متوسطا من قبل النا

 32/00/3102 الوطن

http://arabi21.com/story/875099/%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1#tag_49232
http://rassd.com/166353.htm
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/804648-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1
http://www.elwatannews.com/news/details/842652
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 بقنا تفحص شنطة جلدية لالشتباه بوجود قنبلة.. وتؤكد: بالغ سلبي« المفرقعات» 

أحد األهالي، فحصت قوات الدفاع المدني، وخبراء المقرقعات شنطة جلدية لالشتباه بوجود قنبلة بداخلها، بعد بالغ من 

 وبفحصها تبين خلوها من أية قنابل أو مواد متفجرة وذلك بمنطقة حوض عشرة بمدينة قنا.

 32/00/3102 المصرى اليوم

 العثور على قنبلة غاز بجوار شركة تعاون غزل المحلة

ة تعاون غزل المحلة حالة من الذعر والفزع بين المواطنين بعد عثور أحد األهالي على جسم شهدت المنطقة المحيطة بشرك

تم إبالغ األجهزة األمنية التى فرضت كردونًا أمنيًا فى محيط المكان وتم اإلستعانة بخيراء قسم .غريب يشتبه فى كونه قنبلة

تم التحفظ على القنبلة بمعرفة قوات الحماية المدنية . للدموعالمفرقعات لفحص الجسم وتبين أنه عبارة عن قنبلة غاز مسيل 

 لحين تفجيرها وتحرر محضر بالواقعة .

 33/00/3102 بوابة األخبار

 

  حاسب المتورطينمساعد وزير الداخلية لـ "يوسف الحسينى": لو ثبت تعذيب سودانى سن

قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعالقات واالعالم، إن اللواء مجدى عبد الغفار كلف بفتح تحقيق موسع فى 

واقعة ومباشر مع كافة االطراف فى واقعة اعتداء افراد أمن من قوة قسم شرطة عابدين على مواطن سوادنى داخل حجز القسم، 

لتحقيق يهدف إلى كشف مالبسات الواقعة والوقوف على االسباب الرئيسية لمعرفة المخطئ التخاذ االجراءات مضيفا أن ا

القانونية قبله مهما كانت مكانته، مؤكدا أن من يقوم من افراد الشرطة على المواطنين ال يستحق شرف الخدمة فى الداخلية 

وسف الحسينى فى برنامج "السادة المحترمون" ن هناك عالقة خاصة المصرية . وأضاف خالل مداخلة هاتفية مع االعالمى ي

تجمع بين الشعب المصرى والسودانى على حدا سواء، مضيفا أنه لو ثبت تورط افراد الشرطة فى هذه الواقعة سوف تكون هناك 

 وقفة شديدة معهم وسيتم محاسبتهم وفقا للقانون .

 33/00/3102 اليوم السابع

 

 وزير الداخلية يدلي بصوته في االنتخابات ويتفقد الحالية األمنية بعدد من اللجان اإلنتخابية

لداخلية مساء اليوم األحد باإلدالء بصوته بالمرحلة الثانية من االنتخابات البرلمانية، وذلك بمقر قام اللواء مجدى عبدالغفار وزير ا

لجنته االنتخابية بمدرسة الشهيد رامى الجنجيهى بمدينة نصر، وأكد حرصه على اإلدالء بصوته فى االنتخابات إنطالقًا من واجبه 

ة بعدد من اللجان اإلنتخابية حيث تقابل مع القوات األمنية المعينة لتأمين توجه وزير الداخلية لتفقد الحالية األمني.الوطنى

اللجان االنتخابية بكلية البنات ومدرسة مصر الجديدة الرسمية للغات بمصر الجديدة، وحثهم على اليقظة التامة والتصدى ألية 

 مظاهر للخروج على القانون بكل حسم ووفقًا للقانون.

 33/00/3102 بوابة األهرام

http://www.almasryalyoum.com/news/details/847820
http://akhbarelyom.com/article/56520566420574a47c112db3/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A9-1448215910
https://www.youm7.com/story/2015/11/22/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%89--%D9%84%D9%88-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%86%D8%AD/2456163
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/813234/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%81.aspx
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 مخمور يقتحم بسيارته كمين أمنى بمدينة نصر ويطيح بضابطين ومجند

ن القاهرة، أننا تلقينا إخطارا من شرطة النجدة بقيام طالب مخمور بإقتحام كمين أمنى بمدينة نصر أكد مصدر أمنى بمديرية أم

ضباط ومجند من قوات  3وأضاف المصدر بأن الحادث أسفر عن إصابة .بعد أن اختلت عجلة القيادة فى يده نتيجة للسرعه الزائدة

 قائد السيارة. الكمين تم نقلهم إلى مستشفى الشرطة بمدينة نصر وتم ضبط

 30/00/3102 بوابة األهرام

 -محاكم ونيابات :

 عليهم في إحياء ذكرى محمد محمودأشخاص تم القبض  1النيابة تستأنف علي قرار إخالء سبيل 

أشخاص تم القبض عليهم في  1ينظر قاضي المعارضات بمحكمة قصر النيل استئناف النيابة العامة علي قرار إخالء سبيل 

آالف جنيه لكل شخص،  01كان قاضي المعارضات أخلي سبيل المتهمين اليوم بكفالة .تظاهرات إحياء ذكرى أحداث محمد محمود

ووجهت لهم النيابة تهم التظاهر بدون تصريح، وقطع الطريق، وشل حركة المرور، وتبين من .ابة علي هذا القراروطعنت الني

فرًدا قطعوا طريق كوبرى أكتوبر أثناء توجههم  21إبريل، وأشارت إلى أنها مظاهرة تضم  6التحريات أن المتهمين ينتمون لحركة 

 محمود ورفعوا الفتات مناهضة للدولة. إلى ميدان التحرير إلحياء ذكرى أحداث محمد

 33/00/3102 بوابة األهرام

 

 أبريل أمام المحكمة الدستورية العليا 6اإلداري| حل حركة القضاء 

قررت محكمة القضاء اإلدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من أحمد ماهر 

بإقامة الدعوى  فبراير المقبل، وصرحت للمدعى 30أبريل والمطالبة بإلغاء قرار حل جمعيته، لجلسة  6مؤسس جمعية 

 الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المواد من القانون و من الالئحة التنفيذية لذات القانون.

 33/00/3102 بوابة األخبار

 

 النائب العام يحيل ملف فساد صحفي األهرام لنيابة جنوب القاهرة

أحال المستشار نبيل صادق، النائب العام، ملف فساد صحفي األهرام إلى نيابة جنوب القاهرة لفتح باب التحقيق واستكمال 

نوفمبر الجاري، ببالغ اتهم  01عبدالهادي تقدم إلى مكتب النائب العام يوم جدير بالذكر أن الصحفي ياسر .المستندات في البالغ

رؤساء تحرير سابقين لقيامهم باالستيالء المنظم على مساحة  2صحفيًّا من األهرام و 26فيه عددا كبيًرا من الصحفيين من بينهم 

رمزية وإعادة بيعها بأسعار فلكية وتحقيق فدان من أراضي الدولة بمنطقة الساحل الشمالي عن طريق شرائها بأسعار  211

 ثروات تقدر بالمليارات، مستخدمين جمعية إسكان صحفي األهرام واتحاد الصحفيين المصريين كستار في نهب أراضي الدولة.

 32/00/3102 البوابة نيوز

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/812706/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%AE%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%AD%D9%85-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%89-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D8%B7%D9%8A%D8%AD-%D8%A8%D8%B6%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/813190/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84--%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6.aspx
http://akhbarelyom.com/article/5651c9f9420574a65fa2802d/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-6-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-1448200697
http://www.albawabhnews.com/1621192
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 يتهم "أبو الفتوح" بالخيانة العظمى أمن الدولة تبدأ التحقيق في بالغ

بدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في البالغ المقدم من الدكتور سمير صبرى، المحامى، ضد عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس 

البلد وقال صبرى في بالغه إن "أبو الفتوح" أشار في تصريح تحريضى إلى أن .حزب مصر القوية، يتهمه فيه بالخيانة العظمى

تدار بشكل خاطئ وال بد من انتخابات رئاسية مبكرة، حيث جاء في حواره مع قناة بى بى سى، إن "كل المعارضين يتمنون حدوث 

انتخابية مبكرة واالنتخابات هي الطريق السياسي السليم والسلمى للتغيير". وقال صبرى: إن كل ما ردده وصرح به أبو الفتوح 

العظمى واالستقواء بالخارج واإلساءة لسمعة الدولة المصرية دوليا مما يحق معه للمبلغ التقدم ضده  يشكل أركان جريمة الخيانة

 بهذا البالغ.

 33/00/3102 البوابة نيوز

 النيابة تجدد مخاطبتها لألمن بسرعة ضبط نجل "مرسي"

عبدالشافي، المحامي العام األول لنيابات شرق القاهرة الكلية، مخاطبته لألجهزة األمنية، للمرة الثانية خالل جدد المستشار محمد 

أسبوع، بسرعة ضبط وإحضار أسامة محمد مرسي، نجل الدكتور محمد مرسي؛ بتهمة التحريض على العنف، في قضية فض 

 اعتصام ميدان "رابعة العدوية".

 32/00/3102 رصد

 رسميًّا.. "الزيات" يطعن على انتخابات نقابة المحامين

طعن المرشحان السابقان النتخابات نقابة المحامين المصرية منتصر الزيات ومحمد راضي مسعود، على نتيجة انتخابات نقابة 

 النقض المصرية. المحامين التي عقدت في الثامن من نوفمبر الحالي، أمام محكمة

 33/00/3102 رصد

 

 -اعتقاالت :

 شخص بتهمة االنتماء لألخوان واللجان النوعية  36القبض على  

أشخاص بتهمة  1بتهمة االنتماء لجماعة األخوان وانهم من القيادات الوسطى لها  و  شخص 17ألقت قوات األمن القبض على 

 االنتماء إلى اللجان النوعية لألخوان.

 31/00/3102 بوابة األهرام 

 شخص بتهمة االنتماء لألخوان واللجان النوعية  32القبض على 

أشخاص بتهمة  2بتهمة االنتماء لجماعة األخوان وانهم من القيادات الوسطى لها  و  شخص 33ألقت قوات األمن القبض على 

 االنتماء إلى اللجان النوعية لألخوان.

 33/00/3102 بوابة األهرام 

 

http://www.albawabhnews.com/1620940
http://rassd.com/166435.htm
http://rassd.com/166340.htm
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/812334/%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%B6%D8%A8%D8%B7--%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/812963/%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%B6%D8%A8%D8%B7--%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84.aspx
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 سنوات سجن بالبحيرة 2ضبط قيادي إخواني هارب من 

محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية ألمن البحيرة، من ضبط " أحمد ع ا " تمكن ضباط المباحث بالبحيرة، برئاسة اللواء 

 3103إدارى كفر الدوار لسنة  3111القيادى بجماعة اإلخوان بالبحيرة، ومقيم كفر الدوار والمطلوب ضبطه في القضية رقم 

 من الشهر الجارى. 01سنوات بجلسة  2والمحكوم عليه بالحبس لمدة 

 32/00/3102 البوابة نيوز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.albawabhnews.com/1622032
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 الشأن العسكري

 ــــــــــــــــ

 تقى وفدين من مجلسى الشيوخ والنواب األمريكيينيلصدقى صبحى 

واالنتاج الحربى بوفد من أعضاء مجلس النواب االمريكى التقى الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع 

تناول اللقاء تبادل الرؤى تجاه تطورات . عضو لجنة الخدمات العسكرية بمجلس النواب األمريكى« روبرت ويتمان»برئاسة النائب 

بالسيناتور بوب كوركر األوضاع التى تشهدها المنطقة والجهود الدولية للحرب على االرهاب. وفى السياق نفسه التقى صبحى 

رئيس لجنة العالقات الخارجية بمجلس الشيوخ االمريكي، وتناول اللقاء تطورات االوضاع بالمنطقة والجهود والمواقف االقليمية 

جنة لكما التقى بالنائب دانا رور اباكر رئيس اللجنة الفرعية لشئون اوروبا والتهديدات الناشئة ب. والدولية تجاه الحرب على االرهاب

العالقات الخارجية بمجلس النواب االمريكى ، وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات االهتمام المشترك فى 

حضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات . ضوء التعاون العسكرى واالمنى بين مصر والواليات المتحدة االمريكية

 .قادة القوات المسلحةالمسلحة وعدد من كبار 

 32/00/3102 األهرام

 

 سيارات عسكرية تجوب مصر الجديدة باألغاني لحث المواطنين على المشاركة في االنتخابات

ة بمكبرات صوت في شوارع مصر الجديدة، لحث المواطنين على المشاركة في جابت سيارات تابعة للشرطة العسكرية مزود

وارتفعت أصوات السيارات بأغاني "تسلم األيادي، بشرة خير، لو سألتك أنت مصري .انتخابات المرحلة الثانية لالنتخابات البرلمانية

 ومجموعة أخرى من األغاني الوطنية وسط ترحيب شديد من المواطنين.

 32/00/3102 الوطن

 

http://www.ahram.org.eg/News/131733/25/455493/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%88%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%89.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/843150

