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 تعريف

مرصد اإلعالم المصري، نشرة يومية تتناول خالصات موجزة ألهم القضايا التي تناولتها 

وسائل االعالم المصرية )القومية، الحزبية، والخاصة( وكذلك المواقع االلكترونية 

 االجتماعي الرئيسة.وصفحات التواصل 

ويهدف المرصد لدعم صانعي القرار والباحثين والمهتمين بالشأن المصري، فيما 

يتعلق بالسياسة الداخلية والخارجية، واألوضاع العسكرية واألمنية واالقتصادية 

 واالجتماعية.
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 الملف المصري: النشرة اليومية

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 السياسة الخارجية 

 وزير الخارجية يتلقى اتصاال من جون كيري

ة اتصاالً من جون كيري وزير خارجي ية تشمل كوريا الجنوبية واليابانالذي يقوم حالياً بجولة أسيو تلقى سامح شكري وزير الخارجية

الواليات المتحدة. وصرح المستشار احمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية االمريكى حرص على االتصال 

لسطيني الف بنظيره المصري خالل الجولة التي يقوم بها حاليًا في المنطقة، وذلك إلحاطته بالمشاورات التي سيجريها مع الجانبين

واالسرائيلى لتفعيل عملية السالم، واالستماع إلى الرؤية والتقديرات المصرية في هذا الشأن. وأضاف أبو زيد، بان المحادثات بين 

 شكري وكيري تطرقت إلى تطورات األزمتين السورية والليبية، باإلضافة إلى اإلعداد لقمة المناخ القادمة فى باريس.

 42/00/4102 موقع وارة الخارجية المصرية

 

الخارجية بالبرلمان الكوريوزير الخارجية يبحث تطوير العالقات الثنائية مع رئيسة لجنة العالقات   
 

في مستهل اليوم الثاني للزيارة التي يقوم بها لكوريا الجنوبية، اجتمع وزير الخارجية سامح شكري مع السيدة "كيونج وون نا" 

حث ب رئيسة لجنة العالقات الخارجية بالبرلمان الكوري. وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية بأن شكري

 ت الثنائية في مجاالتها المختلفةمؤكدًا حرص مصر على دفع وتطوير العالقا تعزيز العالقات المصرية الكورية في اللقاء سبل

و زيد ان  وذكر أب بما في ذلك تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين بعد االنتخابات البرلمانية المصرية التي أوشكت علي االنتهاء.

رب عن تطلع السيسى لزيارة كوريا الجنوبية فى المستقبل القريب لتطوير عالقات التعاون االقتصادى الوزير شكري اع

واستعرض شكري خالل اللقاء تطورات األوضاع في الشرق األوسط والدور المصري  ن خبرات كوريا فى مجاالت التنميةواالستفادة م

 قييمًا للوضع في شرق أسيا والعالقات بين الكوريتين.في الجهود الدولية لمكافحة االرهاب، كما قدمت كيونج ت

 42/00/0241 موقع وزارة الخارجية المصرية

 

 وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون التنموى مع الوكالة الكورية للتعاون الدولى

نوفمبر مع القائم  42في اطار اجتماعاته مع كبار مسؤولى الحكومة الكورية الجنوبية، التقى وزير الخارجية سامح شكري يوم 

والتي تعد المؤسسة الكورية الجنوبية الرئيسية المعنية بتقديم  الكورية للتعاون الدولي )كويكا( بأعمال رئيس الوكالة

المساعدات التنموية الخارجية، حيث بحث معه آخر تطورات المشروعات التي تقوم الكويكا بتنفيذها في مصر، مشيدًا 

يا أهمها الكهرباء وتكنولوج بالمشروعات القائمة وتلك التي تم االنتهاء منها والتي تتعدي العشرين مشروعًا في مختلف المجاالت،

جاء ذلك في تصريحات للمستشار احمد ابو زيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، الذي  .المعلومات واالتصاالت والتدريب المهني

 ذكر ان الوزير شكري ابدي للجانب الكوري رغبة مصر في مضاعفة المشروعات التنموية التي تقوم بها الكويكا، وبما يتوائم مع

 .الخطط التنموية المصرية وعالقات الصداقة بين البلدين

 42/00/4102 موقع وزارة الخارجية المصرية

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=47633a27-9de5-4385-9799-9f0c9d15af62
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=22d6ee9c-fd2e-4e04-9b88-d552e0fec6ad
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=3ef9fb80-e8da-4d63-8ee3-8e1e199ccc78
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 سامح شكرى يجرى سلسلة مقابالت مع وسائل اإلعالم الكورية

بان وزير الخارجية سامح شكري أجرى سلسلة من المقابالت  حدث الرسمى باسم وزارة  الخارجيةصرح المستشار أحمد أبو زيد المت

وصحيفة  KBSالصحفية مع وسائل االعالم الكورية الرئيسية فور وصوله إلى العاصمة الكورية سول، من بينها محطة 

Chuson Ilbo  .رجية إلى سول، وقد تركزت اللقاءات على التعرف على اهداف زيارة وزير الخا  ووكالة االنباء الكورية يونيهاب

واالستعدادات الجارية لزيارة السيسي الى كوريا الجنوبية، وأفق العالقات الثنائية بين البلدين، والمشروعات المشتركة الهامة، 

وأضاف أبو زيد، بأن المقابالت تناولت أهم   وسبل تعزيز حركة االستثمارات والسياحة الكورية إلى مصر خالل الفترة المقبلة.

االقليمية في الشرق االوسط، السيما قضية مكافحة االرهاب، حيث استعرض سامح شكري الدور الذي تقوم به مصر في القضايا 

 .لدولية من أجل مكافحة االرهابهذا الشأن وأهمية تضافر الجهود ا

 42/00/4102 موقع وزارة الخارجية المصرية

 مصرسفير الهند : سالم المنطقة لن يتحقق دون استقرار 

استقبل محمد عبدالهادى عالم رئيس تحرير األهرام أمس سانجاى باتا تشاديا سفير الهند بالقاهرة, وأكد السفير خالل اللقاء 

رغبة بالده فى تطوير العالقات بين البلدين فى مختلف المجاالت خاصة فى المجاالت االقتصادية والتكنولوجية واالستثمار إلى 

وأشار إلى تطلع الشركات الهندية الكبرى إلى االستثمار فى مصر وفى المشروعات  مجال مكافحة اإلرهاب.جانب التعاون األمنى فى 

كما أكد أن تمتع  المزمعة حول قناة السويس، مشيرا إلى جهود الحكومة المصرية لتذليل العقبات أمام االستثمارات األجنبية.

 األوسط ألنه ضمان تحقيق األمن واالستقرار والسالم فى هذه المنطقة. مصر باألمن واالستقرار والسالم ضرورة لمنطقة الشرق

 42/00/4102 األهرام

 الخارجية تجدد التحذير من السفر إلى ليبيا

القنصلية والمصريين بالخارج اليوم اإلثنين وفي إطار االهتمام بشأن جدد السفير هشام النقيب مساعد وزير الخارجية للشئون 

المواطنين المصريين المتوجهين إلى ليبيا، على استمرار التحذير من السفر إلى ليبيا في الوقت الحالي ولفترة مؤقتة نظرا 

لحيطة والحذر، واالبتعاد عن مناطق وناشد مساعد الوزير المصريين المقيمين في ليبيا توخى أقصى درجات ا للظروف الحالية.

 التوتر واالشتباكات.

 42/00/4102 بوابة األهرام

 الحل لعودة الرحالت لشرم الشيخ السفير البريطاني: نريد أن نكون أول من يجد

 أكد السفير البريطاني جون كاسن أن بالده ترغب في أن تكون أول دولة تجد الحل الستئناف الرحالت السياحية إلى شرم الشيخ

وقال كاسن في تغريدة علي حسابه علي موقع التواصل االجتماعي "تويتر" إن بريطانيا كانت أول من تحرك في قضايا أمن مطار 

 شرم الشيخ، ونريد أن نكون أول من يجد الحل لعودة الرحالت".

 42/00/4102 بوابة األهرام

 رهابسفير هولندا بالقاهرة: مصر ال تقف وحدها في مواجهة اإل

قال السفير الهولندي في القاهرة جيرارد شتيخن، إن مصر ال تقف وحدها في مواجهة اإلرهاب، مشيرا إلى أن غالبية دول العالم 

 جاء ذلك فى تصريحات صحفية. أصبحت تعاني من مخاطر اإلرهاب، مما يتطلب تضافر كافة الجهود الدولية لمحاربة هذه الظاهرة.

 42/00/4102 بوابة االهرام

 

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=35f67dd3-e157-4a1c-9cd0-6543883f5a01
http://www.ahram.org.eg/News/131734/27/455756/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF--%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/813798/%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%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/813775/%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%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%86%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D9%86%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/813700/%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%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%81-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84.aspx
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 الجروان: مصر تقوم بمسؤوليات كبيرة ألنها العمود الفقري للوطن العربي

رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان، أن مصر تقوم بمسؤوليات كبيرة جًدا وتسير على الطريق الصحيح خاصة وأنها هي  أكد

نوفمبر، أن مصر في  42إكسترا، االثنين  CBCوأضاف الجروان خالل لقاء خاص على قناة  العمود الفقري في الوطن العربي.

لشريف الحر، منوها أن البرلمان العربي يتابع باهتمام سير العملية االنتخابية مرحلة حساسة لصناعة مستقبل شعبها الكريم ا

ر وتابع "انتخاب مجلس النواب بمص في مصر منذ البداية وستمتد المتابعة إلى انتهاء عمليات الفرز واكتمال االنتخابات المصرية.

ة"، مشيرا إلى أن البرلمان العربي حرص على التواجد مهم للبرلمان العربي وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها األمة العربي

 لمتابعة االنتخابات المصرية لنقل صورة حقيقية إلى العالم.

 42/00/4102 بوابة االخبار

 «سد النهضة»القاهرة تعتذر عن عدم حضور االجتماع الثالثى لـ

ألغت اللجنة الثالثية الوطنية لسد النهضة اجتماعها العاشر والذى كان مقررا فى الخرطوم األسبوع الحالى، بسبب اعتذار القاهرة 

موعد مسبق لالجتماع السداسى، والذى من المنتظر أن يحضره وزراء المياه والخارجية فى عن عدم الحضور من دون االتفاق على 

الذى انعقد بداية الشهر الحالى، « االستثنائى»وكان وزارء المياه الثالثة اتفقوا خالل اجتماع القاهرة  مصر والسودان وإثيوبيا.

االستشاريين الفرنسى والهولندى بحضورهما فى الخرطوم، على عقد اجتماع عاجل نهاية نوفمبر لمناقشة مشاكل المكتبين 

وحثهم على عودة العمل معا النجاز الدراستين المتعلقين بتأثيرات سد النهضة على مصر والسودان، كذلك عقد اجتماع سداسى 

 يحضره وزراء الخارجية والرى معا قبيل انعقاد االجتماع الفنى.

 42/00/4102الشروق

 قضية حاليب وشالتين تخضع لتناول على أعلى مستوى بين قيادتي مصر والسودان«: الخارجية»

البرلمانية بحاليب وشالتين، قال المستشار تعليًقا على تقدم السودان بشكوى لمجلس األمن ضد مصر؛ بسبب إجراء االنتخابات 

مسألة اختالف الرؤى بين مصر والسودان حول هذا الموضوع ليست »أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن 

، مساء «صدى البلد»، الذي يعرض على فضائية «على مسؤوليتي»في مداخلة هاتفية لبرنامج « أبو زيد»وأضاف  «.جديدة

هذه القضية تخضع لتناول على أعلى مستوى بين قيادتي الدولتين، وهناك اتفاق كامل على األسلوب الذي يتم به »الثنين، أن ا

ال يوجد جديد في الشكوى التي قدمتها السودان لمجلس األمن، حيث يتم إثارة هذا الموضوع إجرائًيا »وتابع  «.معالجة هذا األمر

 «.أن ظهر الخالف بين الدولتينباألمم المتحدة كل فترة منذ 

 42/00/4102 الشروق

 وزيرة التعاون الدولي: ننتظر المليار دوالر األولى من قرض البنك الدولي قبل نهاية العام

رة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، بأنها منتظرة اعتماد مجلس إدارة البنك الدولي المليار دوالر األولى التي ستحصل صرحت الدكتو

ك جاء ذل عليها مصر قبل نهاية العام الجاري، ضمن ثالثة مليارات دوالر يتضمنها قرض البنك الدولي، مقسمة على ثالث سنوات.

عقب لقائها مساء مع مجموعة البنك الدولي بمقر الوزارة بحضور كل من الدكتور مصطفى في تصريحات لوزيرة التعاون الدولي 

مدبولى وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، والدكتور أحمد زكى بدر 

للواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، لمناقشة مساهمة البنك فى المنيا، وا وزير التنمية المحلية، واللواء صالح زيادة محافظ

 تمويل مشروع المليون ونصف مليون فدان.

 42/00/4102 الوطن

http://akhbarelyom.com/article/5652f993420574f5626f3793/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-1448278419
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24112015&id=6f5b3b8d-4965-4466-beb7-89b9b9458ef9
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24112015&id=8f9e658e-44eb-41ed-b76e-73020f54cf11
http://www.elwatannews.com/news/details/844115
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 السودان يشكو مصر بمجلس األمن بتهم قتل وتعذيب مواطنيه

المتحدة، بان كي مون، الحكومة المصرية بالتحقيق الفوري في االتهامات السودانية لمصر بقتل الجئين طالب األمين العام لألمم 

وكان وزير الخارجية السوداني  سودانيين أثناء محاولتهم عبور الحدود المصرية في منطقة سيناء، خالل األيام القليلة الماضية.

د مصر لدى مجلس األمن الدولي، بسبب إجراء الحكومة المصرية اقتراع إبراهيم غندور، أعلن االثنين تقديم بالده شكوى ض

وشدد غندور في كلمة ألقاها أمام البرلمان  االنتخابات البرلمانية داخل منطقة حاليب وشالتين المتنازع عليها بين الدولتين.

للتحكيم الدولي كأحد البدائل المطروحة  على أن "حاليب سودانية، وستظل كذلك"، مشيرا إلى أن القاهرة ترفض اللجوء السوداني

 لحل هذا النزاع.

 42/00/4102 40عربي

 كي مون "قلق للغاية" إزاء مقتل سودانيين في مصر

أعرب األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، اليوم اإلثنين، عن "القلق العميق إزاء التقارير التي تفيد بقتل سودانيين قرب 

وفي مؤتمر صحفي عقده بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، قال المتحدث الرسمي باسم األمين  يل".الحدود المصرية مع إسرائ

العام، استيفان دوغريك، إن "بان كي مون ال يزال يشعر بقلق بالغ إزاء ورود تقارير عن مقتل خمسة الجئين سودانيين وجرح 

سودانيا  02قائال "يأتي هذا بعد أسبوع من التقارير التي تفيد بأن وأردف  ستة آخرين بالقرب من الحدود المصرية اإلسرائيلية".

وبحسب  آخرين بجروح من قبل قوات األمن المصرية في سيناء على الحدود المصرية اإلسرائيلية". 8قتلوا رميًا بالرصاص وأصيب 

كامال من أجل تسليط الضوء على هذه المتحدث الرسمي، فقد "حّث األمين العام السلطات المصرية على ضرورة أن تفتح تحقيقا 

 األحداث المأساوية، وضمان المساءلة ومنع تكرار هذه األحداث".

 42/00/4102 األناضول

 البايس: المصريون يتجاهلون االنتخابات والسيسي مهدد بالسقوط

االنتخابات التشريعية، والحياة السياسية بصفة عامة، منذ انقالب سنة قالت صحيفة البايس اإلسبانية إن المصريين يتجاهلون 

 وقالت الصحيفة، في ، وأن تفاقم المشاكل االقتصادية واألمنية وعجز الدولة بات يهدد بسقوط نظام عبد الفتاح السيسي.4102

 48محافظة من أصل  02حد واإلثنين في تقريرها إن المصريين تعاملوا مع الجولة الثانية من االنتخابات، التي تجرى يومي األ

محافظة، بكثير من التجاهل والالمباالة. وفي الجولة األولى التي جرت في شهر أكتوبر الماضي، قاطع أكثر من ثالثة أرباع الناخبين 

يريد من  يالسيسواعتبرت الصحيفة أن سبب هذه المقاطعة هو وعي المصريين بأن  مراكز االقتراع، بحسب األرقام الرسمية.

 خالل هذه االنتخابات التشريعية إكمال المسار السياسي الذي أطلقه بعد االنقالب من أجل ضمان البقاء في السلطة.

 42/00/4102 40عربي

 

 

 

 

 

 

 

http://arabi21.com/story/875326/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86
http://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D9%83%D9%8A-%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1/480149
http://arabi21.com/story/875280/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8
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 السياسة الداخلية 

 -الحكومة المصرية :

 إعالن حركة المحافظين فى أى وقترئيس الوزراء: 

قال رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، إنه وارد اإلعالن عن حركة المحافظين في أي وقت، قبل أو بعد االنتخابات البرلمانية، الفتا 

الوزراء، وأضاف في تصريحات صحفية خالل زيارته غرفة عمليات مجلس .إلى أن هناك اجراءات تتم لتقييم األداء بشكل مستمر

وأشار رئيس الوزراء .«أمس، أنه تأكد من سير األمور بشكل جيد، موضحا: "الحظت خالل إدالئى بصوتى أمس األول أن اإلقبال متزايد

من مقار الوزارات بالحكومة، لصياغة البرنامج العام لها والمقرر عرضه على مجلس النواب، مؤكدا أن الشعب  ٪٠٥إلى أنه زار 

وأوضح أن برنامج الحكومة يتضمن تحقيق طفرة خالل العامين ونصف .طور في األداء والسياسات في وقت وجيزالمصرى سيرى الت

القادمين، من خالل زيادة االستثمارات وتشجيع القطاع الخاص في كل المجاالت، مضيفا أنه سيتم االنتهاء من برنامج الحكومة 

 .برلمان القادمنهاية نوفمبر الجارى، لعرضه فى الجلسات األولى لل

 42/00/4102 الشروق

 الحكومة تناقش إجراءات ضبط أسعار السلع الرئيسية فى األسواق

وميا اإلجراءات التى تنفذها لجنة تدبير وضبط أسعار السلع للتأكد من أكد وزير التموين، خالد حنفى، أن مجلس الوزراء يتابع ي

السيطرة على األسعار فى األسواق، مضيفا أنه تم البدء فى تنفيذ عدد من القرارات لتحرير أدوات الدولة فى التعامل مع آليات 

عقب اجتماع لجنة ضبط األسعار، أمس، وقال فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء .السوق لشراء وبيع السلع الضرورية للمواطنين

إن الدولة تعود لدورها كالعب أساسى بقوة داخل السوق، من خالل المؤسسات والهيئات التابعة لها، لطرح عدد من السلع 

األساسية الضرورية بأسعار مناسبة، والتعامل مع أى ممارسات قد تؤدى إلى ضغوط سعرية لمجموعة من السلع، موضحا أن 

 .لسوق ال يتعارض مع وجود الدوله أو إمكانية أن يكون لها دور فى ضبط األسعاراقتصاد ا

 42/00/4102 الشروق

 

 البحرية الدوليةوزير النقل يتوجه للندن لحضور انتخابات المنظمة 

نوفمبر، الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل متوجها إلى العاصمة البريطانية لندن  42غادر مطار القاهرة الدولي صباح الثالثاء 

وتأمل مصر في  .4102، 4102والتي ترشحت مصر لعضويته للعامين  "IMO" لحضور انتخابات المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية

 .4102ـ 4102ذه المنظمة بعد خسارتها عضويته خالل االنتخابات الماضية عن دورة عامي الفوز بعضوية ه

 42/00/2410 بوابة األخبار

 "الزند" يبحث مع نظيره السوداني سبل التعاون القضائي

التقى المستشار أحمد الزند وزير العدل بالدكتور عوض حسن النور وزير العدل السودانى، وذلك في حضور المستشار عادل فهمى 

بمصر، والوفد القضائى مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولى والسفير عبد المحمود عبد الحليم سفير دولة السودان 

وتناول اللقاء سبل التعاون القضائى بين الدولتين الشقيقتين ومدى إمكانية تسليم المتهمين والمحكوم .السودانى المرافق

عليهم وكذا سبل التعاون بينهما في مكافحة اإلرهاب، كما ناقش الحضور أهمية تأمين الحدود بين الدولتين منعا لتسلل العناصر 

 ة من خاللها.اإلرهابي

 42/00/4102 البوابة نيوز

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24112015&id=3e17b068-2de5-4a7b-a083-7465b5052237
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24112015&id=fc5cec82-ab23-48e4-9c9c-42cd1b5d593b
http://akhbarelyom.com/article/565415f1420574395e2ac6ef/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-1448351217
http://www.albawabhnews.com/1623206
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 "الزند" يستقبل سفير دولة سيشيل

استقبل المستشار أحمد الزند وزير العدل، اليوم اإلثنين، السيد السفير جوزيف نوريس سفير دولة سيشل بجمهورية مصر 

منها سبل إبرام اتفاقية ثنائية بين الدولتين يتم بمقتضاها تسليم المتهمين والمحكوم  العربية وذلك لبحث موضوعات شتى

 عليهم.

 42/00/4102 البوابة نيوز

 -الوفود األجنبية :

 رئيس لجنة التحقيقات الروسية يغادر القاهرة

من صباح اليوم  الثالثاء رئيس لجنة التحقيقات الروسية في حادث الطائرة المنكوبة ألكسندر غادر القاهرة في الساعات االولي 

والتقي الطيار حسام كمال . باستريكين، عائدا الى روسيا عقب زيارة  استغرقت عدة ساعات ، التقي خاللها  عدٍد من المسؤولي

ئيس منظمة التحقيق بروسيا اإلتحادية والوفد المرافق له والذي وزير الطيران المدني مساء االثنين  مع  الكسندر باستريكين ر

يضم مسئولين بوزارتى الطوارئ والطيران الروسية، وحضر اللقاء الطيار أيمن المقدم رئيس لجنة التحقيق الدولية في حادث 

 الطائرة الروسية الذي وقع بوسط سيناء نهاية أكتوبر الماضي.

 42/00/4102 مصر العربية

 -األنتخابات البرلمانية :

 ألف ناخب صوتوا فى الخارج 22العليا لالنتخابات : أكثر من 

لى عأكد المستشار عمر مروان ـ المتحدث الرسمى للجنة العليا لالنتخابات ـ أن عدد المصريين الذين أدلوا بأصواتهم فى الخارج 

آالف صوت عن المرحلة األولى وتقوم اللجنة العليا حاليا بإجراء  2صوت بزيادة نحو  011ألف و 22مدار اليومين الماضيين تجاوز ال 

من إجمالي من يحق لهم التصويت، وأقل بكثير من آخر  % 0وهي نسبة ال تتجاوز  الحصر العددى النهائى ألصوات المصريين.

 ألف ناخب.  208نتخابات الرئاسية، التي صوت فيها انتخابات أجريت، وهي اال

 42/00/4102 األهرام

 الفرز فى اللجان الفرعيةبدء إعالن نتائج 

التى جرت فيها المرحلة الثانية من االنتخابات البرلمانية مساء أمس، عمليات  ٣١بدأت اللجان الفرعية فى جميع المحافظات الـ

وأكدت المؤشرات األولية أن اإلعادة هى .فرز األصوات وسط إشادة من الجمعيات والمنظمات التى تابعت السباق بحسن التنظيم

وترتفع أكثر من ذلك  ٪ ١٥و ٠٥سمة فى كثير من الدوائر على المقاعد الفردية، وأن نسب المشاركة فى التصويت تتراوح بين الحا

 فى جنوب وشمال سيناء .

 42/00/4102 األهرام

 انقطاع الكهرباء عن مقر اللجنة العامة بالخليفة

انقطع التيار الكهربائى قبل قليل بمقر اللجنة العامة لالنتخابات بدائرة الخليفة عدة دقائق، خالل عملية فرز صناديق اللجان  

الفرعية للخليفة، والمقطم، والدرب األحمر. وعاد التيار الكهربائى مرة أخرى، فيما شهد مقر اللجنة تكثيًفا أمنًيا داخل القاعة، 

 .تحسًبا ألى أحداث أو تجاوزاتبعد انقطاع التيار 

 42/00/4102 اليوم السابع 

 

http://www.albawabhnews.com/1623255
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/807503-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://www.ahram.org.eg/News/131734/145/455724/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D8%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%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86--%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A8-%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131734/25/455659/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B2-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/11/24/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9/2458520#.VlQWhXYrLIU
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 االنتخابية« لجنة السيسي»تقييد مبارك ونجله بكشوف 

بالمدرسة النموذجية  002رقم تقييد اسم محمد حسني مبارك ونجله جمال مبارك ضمن أسماء كشوف الناخبين في اللجنة الفرعية 

 في قاعدة بياناتهم لجنة العليا لالنتخابات إن إدراجوقال عادل الشوربجي عضو ال. اإلعدادية، وهى نفس اللجنة التي بها السيسي

 .الناخبين النتخابات مجلس النواب قانوني خاصة أنه ليس هناك أي أحكام ضدهم في الفترة الحالية

 42/00/4102 الشروق

 

 اإلعادة تسيطر على أغلب محافظات مصر في انتخابات مجلس النواب

النواب. وتسيطر اإلعادة على أغلب  تنشر "بوابة أخبار اليوم" المؤشرات األولى في أغلب نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس

 محافظات مصر .

 42/00/4102 بوابة األخبار

 

 الرشاوى االنتخابية "كنتاكي" و"ترامادول" و"كروت شحن"

خالل اليومين « شراء أصوات الناخبين»رصد عدد من الجمعيات والمنظمات المهتمة بمراقبة انتخابات البرلمان، انتشار ظاهرة 

جنيه، مع تعدد وسائل  ٠٥٥إلى « الصوت الواحد»من السباق البرلمانى، حتى وصل سعر « المرحلة الثانية»اللذين شهدا إجراء 

 وأقراص ترامادول .« ات الكنتاكىوجب»و« كروت الشحن»الرشوة لتشمل 

 42/00/4102 البوابة نيوز

 

 شكوى بنهاية اليوم الثاني 404"العليا لالنتخابات": 

 404لجنة اليوم، بلغ أكد المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لالنتخابات، أن عدد الشكاوى التي تلقتها ال

 022شكوى بينما تلقت  22شكوى على مدى اليوم الثاني للمرحلة الثانية من االنتخابات، حيث تلقت قبل فترة ساعة الراحة 

 شكوى بعد ساعة الراحة وحتى غلق اللجان.

 42/00/4102 البوابة نيوز

 -التصريحات :

 

 بعد صفر المرحلة الثانية لالنتخابات.. برهامي يطالب شباب النور بعدم اليأس

بعث ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، برسالة إلي شباب حزب النور، تداولتها اللجان االلكترونية التابعة للدعوة 

في المرحلة الثانية من االنتخابات السلفية، مطالبا إياهم بعدم اليأس واإلحباط بعد عدم حصولهم علي أي مقاعد 

وأضاف برهامي قائال: "ال تيأسوا ِمن روح اهلل إنه ال ييأس ِمن روح اهلل إال القوم الكافرون"، اختلطوا بالناس، وادعوهم .البرلمانية

على كل سبب  واحرصوا على وحدة بلدكم ومصلحته، وحافظوا-إلى اهلل، وأوصلوا لهم صوت الحق، تحملوا األذى في سبيل اهلل 

 إياكم أن تغيروا ِمن منهجكم الذي التزمتم به". -يؤدي إلى عصمة دماء الناس وأعراضهم وأموالهم

 42/00/4102 البوابة نيوز

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24112015&id=6984d2a8-03e0-4d77-b70a-1c89346c6810
http://akhbarelyom.com/article/5653e33b4205745249f851e9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1448338235
http://www.albawabhnews.com/1624703
http://www.albawabhnews.com/1623874
http://www.albawabhnews.com/1625063
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 "تهانى الجبالى: "فى حب مصر" ستتفكك داخل البرلمان.. وال أسعى لرئاسة "النواب

قالت المستشارة تهانى الجبالى، مؤسسة قائمة التحالف الجمهورى، إن اللواء سامح سيف اليزل، منسق قائمة فى حب مصر،  

عرض عليها الدخول فى القائمة من قبل لكنها ردت عليه بقولها:"قولته إن فى أسماء موجودة ال يصح إن إسمى يوضع بجوارها". 

ببرنامج "العاشرة مساًءأنها تحفظت على كثير من األسماء بقائمة فى حب مصر،  وأضافت خالل حوارها مع وائل األبراشى

وتابعت:"هذه القائمة بال منهج أو مضمون وسوف تتفكك بمجرد دخولها البرلمان ألن جميع من ينتمون لألحزاب سيعودون 

ل سؤالها عن طموحها لرئاسة البرلمان ألحزابهم مرة أخرى، وإال أقدمت األحزاب على فصل هؤالء األعضاء حال امتناعهم". وحو

 الجديد، قالت: "بعد منصب القاضى الدستورى ال يوجد منصب فى الدولة المصرية يمكن أن يمثل بالنسبة لى طموحًا".

 42/00/4102 اليوم السابع

  تهانى الجبالى لإلبراشى: قيادات بـ"حب مصر"تنفذ مطلبا أمريكيا بإعادة اإلخوان

أكدت المستشارة تهانى الجبالى، مؤسسة قائمة التحالف الجمهورى للقوى االجتماعية، أن فكرة إعادة تنظيم اإلخوان إلى الحياة  

أمريكيا، مضيفة: "قيادات من قائمة فى حب مصر تنفذ مطلبا أمريكيًا". وقالت:"هناك تكتل داخل السياسية فى مصر مطلبا 

الدولة وإذا وضع هذا التكتل يده فى يد جماعة اإلخوان فسيصبح خطرا على الدولة. وأضافت أن التحالف مع جماعة اإلخوان 

بعد قوله "بتقولى لقينا تحركات وشواهد بتصويت  جريمة خيانة عظمى فى حق الشعب المصرى. وردا على وائل األبراشى

اإلخوان لقائمة فى حب مصر بالخارج"، قالت تهانى الجبالى: "سنترك هذا ألجهزة األمن واألمن القومى وأجهزة النيابة العامة لكى 

قدمها وهنطلب من النيابة تصل إلى أدلة أكثر مما وصلنا له والتعامل مع القضية على أنها أمن قومى" وتابعت "معانا وثائق وهن

  ."التحقيق

 42/00/4102 اليوم السابع 

  لتحالفها مع اإلخوانتهانى الجبالى: سنتقدم ببالغ للنائب العام ضد"فى حب مصر" 

قالت المستشارة تهانى الجبالى، مؤسس التحالف الجمهورى للقوى االجتماعيةإنها سوف تتقدم ببالغ صباح الغد للنائب العام  

واللجنة العليا لالنتخابات، فى واقعة اجتماع قيادات قائمة فى حب مصر مع قيادات تابعة لجماعة االخوان لعقد صفقة سياسية 

صويت لصالح القائمة. وأوضحت تهانى الجبالى، أن اللواء سامح سيف اليزل والوزير السابق أسامه هيكل التقيا رئيس معهم للت

الجالية المصرية عزمى عبد الفتاح فى الكويت والمنتمى لجماعة االخوان، ما يؤكد تورط قائمة فى حب مصر بالتحالف مع 

اليزل وهيكل مع عناصر جماعة االخوان فى دولة الكويت ليس االجتماع االول، الجماعة. وأضافت أن اللقاء الذى جمع بين سيف 

مضيفة أن هناك لقاء آخر جمع بين قيادات الجماعة ومنسقى "فى حب مصر "بالعاصمة الفرنسية باريس، موضحة أن كل هذه 

  . محظورة من قبل الدولة المصرية اللقاءات التى تم رصدها شواهد تؤكد تورط قيادات القائمة بالتحالف والتنسيق مع جماعة

 42/00/4102 اليوم السابع 

  الكويت للرد عليهاسيف اليزل: سنستدعى من اتهمتهم تهانى الجبالى بأنهم "إخوان" من 

قال اللواء سامح سيف اليزل منسق قائمة "فى حب مصر"، إنه سيتم استدعاء االسماء الذين اتهمتهم تهانى الجبالى مؤسسة  

التحالف الجمهورى بأنهم منتمين لإلخوان، من الكويت، ليكونوا شهودًا للرد على اتهاماتها لقائمة "فى حب مصر"، الفتًا إلى أن 

قانونية تبحث األمر. وأشار سيف اليزل، خالل مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، إلى أن األمور تسير فى االتجاه الهيئة ال

  .الصحيح، وهناك مؤشرات بالفوز واالكتساح من الجولة األولى دون إعادة

 42/00/4102 اليوم السابع

http://www.youm7.com/story/2015/11/24/%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%89--%D9%81%D9%89-%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%83-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3/2458528#.VlQWdnYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/24/%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%89--%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%80%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A5/2458444#.VlQWsnYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/24/%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%89--%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D8%AF%D9%81%D9%89-%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87/2458373#.VlQW4nYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/23/%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%84--%D8%B3%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%A3%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7/2458297#.VlQW-XYrLIU


 

 

4102نوفمبر  42نشرة   مرصد اإلعالم المصري       10   

 

  رئيس الجالية المصرية بالكويت لتهانى الجبالى: اتهاماتك كاذبة

هاجم الدكتور عزمى عبد الفتاح، رئيس الجالية المصرية بالكويت، المستشارة تهانى الجبالى مؤسس قائمة التحالف الجمهورى،  

اتهاماتها الخاصة بتحالف قائمة "فى حب مصر" مع اإلخوان بالكويت، بـ"غير صحيحة جملة وتفصياًل". وأضاف "عبد ووصف 

الفتاح"، خالل مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساًء" مع اإلعالمى وائل اإلبراشى أن اتهامه بانتمائه لإلخوان قصة مختلقة 

كن يوما عضوا فى الجماعة. ونشبت مشادة كالمية بين المستشارة تهانى الجبالى والدكتور وكاذبة "من األلف إلى الياء"، ألنه لم ي

عزمى عبد الفتاح، قبل أن تطلب األولى من اإلعالمى وائل اإلبراشى، قائلة "أى حد عاوز يتكلم يبقى يتكلم مع أجهزة النيابة، 

   ."د الفتاح" قائاًل :"البد من سماع وجهة النظر األخرىومواقفه ضد الجيش المصرى والرئيس السيسى معلومة"، فيما رد "عب

 42/00/4102 اليوم السابع

 لسنا طامعين في تشكيل الحكومة.. وسنكون ائتالفا داخل البرلمان«: سيف اليزل»

يزل، المنسق العام لقائمة "في حب مصر"، إن القائمة ليست طامعة في تشكيل حكومة بعد حصولها قال اللواء سامح سيف ال

وأضاف خالل مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" أنه بدأ في إجراء اتصاالت من أجل تكوين .على األغلبية في البرلمان المقبل

قائمة تريد الدخول في ائتالف الأن عددا من األحزاب المشاركة في وأوضح .ائتالف حزبي مع عدد من المستقلين داخل البرلمان

وفيما يخص ما تم تداوله في بعض وسائل اإلعالم .باإلضافة إلى عدد من المستقلين، باإلضافة إلى أحزاب أخرى من خارج القائمة

 .ه من النوابعن طرح أسماء بعينها من أجل تولي رئاسة البرلمان، أكد أن رئيس البرلمان سيتم اختيار

 42/00/4102 الشروق

 "مصطفى بكري لتهاني الجبالي: "مايصحش كده

ذكرته المستشارة تهاني الجبالي، مؤسس التحالف قال عضو اللجنة التنسيقية لقائمة "في حب مصر" الكاتب مصطفى بكري، إن ما 

الجمهوري للقوى االجتماعية، بشأن تحالف "في حب مصر" مع جماعة اإلخوان، وتصويت الناخبين التابعين للجماعة لصالح 

 ق الصمت"كنت أنتظر منها أن تراعي الضوابط االنتخابية، وأن ال تخروأضافمرشحي القائمة، معلومات "كاذبة جملة وتفصياًل".

االنتخابي، وما فعلته يمثل إهانة للسلطة القضائية".واستكمل رده قائال: "لو كان لديها دليل على ادعاءاتها فلتقدم ما لديها 

للجنة العليا لالنتخابات، أو تقدم دليال للنائب العام، رفًقا بعقول المصريين يا سعادة المستشارة، هذا اتهام كاذب، ال تخسري ما 

ن رصيد عن الشعب، إنت كده بتخدمي اإلخوان بكالمك، واللواء سيف اليزل سافر تلبية لدعوة المصريين بالكويت تبقى لك م

للترويج للقائمة، أين ضميرك الوطني، عيب ما يصحش كده"، مطالًبا اللجنة العليا لالنتخابات بشطب المستشارة تهاني الجبالي 

 .قائمة محترمة وطنية بغير الحقيقةألنها خرقت الصمت االنتخابي، ووجهت اتهام ل

 رصد 4102/00/42

 تحالف هش وقائم على نفعية مؤقتة« في حب مصر»عمار علي حسن: 

ا مصر"ولكنهعلى قائمة "في حب « تحالف»قال الدكتور عمار علي حسن، أستاذ علم االجتماع السياسي، إنه ال يصلح إطالق كلمة 

وأضاف خالل لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" أن ائتالف "في حب مصر" هش وقائم على .تعبر عن تنسيق مؤقت، حسب تعبيره

وتابع: "الدليل .النفعية المؤقتة، مؤكدا أن كل من دخل البرلمان ممثال لحزب معين سيعود إلى قاعدته مرة أخرى، وفقا لقوله

د جاد قال إن القائمة تريد تشكيل حزب جديد، وهو ما دفع مصطفى بكري للهجوم عليه.. الدولة لم على الخالف أن الدكتور عما

 ."تزّور نتائج ولكن زّورت في المقدمات، ألنه من األساس فكرة القائمة المطلقة لم تكن صحيحة

 42/00/4102 الشروق

http://www.youm7.com/story/2015/11/24/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%89--%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%83-%D9%83%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D8%A9/2458463#.VlQWonYrLIU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24112015&id=9029d723-78a2-4cad-9586-af46c6de6fc8
http://rassd.com/166552.htm
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24112015&id=46be8a44-d735-4004-886b-b73435663398
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 عماد الدين حسين: ما حدث اليوم من تبادل لالتهامات بين القوائم ال يليق بالعملية السياسية

وقال .عن استيائه من تبادل االتهامات بين عدد من القوائم االنتخابية« الشروق»أعرب عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة 

ما حدث اليوم شيء غير جيد، وال يليق »إن « إم بي سي مصر»، الذي يعرض على فضائية «يحدث في مصر»يحات لبرنامج في تصر

االتهامات التي وجهتها »وأضاف أن .«بالعملية السياسية، ويطرح العديد من عالمات االستفهام حول مستقبل البرلمان المقبل

اليوم ربما تكون بسبب معلومات وردت إليها تفيد بعدم تحقيق قائمتها للنتائج المستشارة تهاني الجبالي لقائمة في حب مصر 

ما حدث اليوم بالنسبة للمواطن المصري البسيط تقطيع هدوم »وحّذر من استمرار هذا المشهد، قائًلا: .«التي كانت تتوقعها

 .«ية الطريقوليس مشاجرة سياسية عادية، وهذا األمر خطير جًدا، وخاصة أننا مازالنا في بدا

 42/00/4102 الشروق

 

 محمد عبد العزيز بعد خسارته االنتخابات بشبرا : خضنا المعركة بشرف

والمرشح لالنتخابات البرلمانية عن دائرة شبرا الخيمة أول، عن سعادته أعرب محمد عبد العزيز العضو المؤسس لحملة تمرد، 

وأضاف عبر تدوينة على موقع التواصل االجتماعي .بتجربة االنتخابات البرلمانية، مؤكدا مواصلة معاركه من أجل مصر

وتابع: "الحمد هلل لم يكتب .مكانياتنوفمبر، أنه لم يوفق في االنتخابات، مشيرا إلى أنه خاضها بأقل اإل 42"فيسبوك"، الثالثاء 

اهلل لنا التوفيق.. لكننا خضنا معركتنا بشرف وأمانة ونجحنا في الوصول إلى أهلنا البسطاء.. صارعنا بأقل إمكانيات.. سعيد 

 ."بالتجربة وسنواصل معاركنا من أجل مصر التي نحلم بها

 42/00/4102 بوابة األخبار

 

 خالد يوسف: فزت باالنتخابات رغم حرب نظام "مبارك" ضدي

ألف صوت  21ى مقعد كفر شكر في الشرقية، فوزه من الجولة األولى بعد حصوله على أكثر من أكد المخرج خالد يوسف المرشح عل

وأضاف خالل مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أنه .ألف صوت 21من مجموع أصوات 

وقفوا بجانبه وصمدوا أمام اإلغراءات التي تعرضوا إليها واجه حربًا من رموز نظام "المخلوع"، مضيفًا أن شباب وأهالي كفر شكر 

 من رجال "مبارك".

 42/00/4102 بوابة األخبار

 

 متسللين على الحدود 2تل يحرض السودان على مصر بعد مق« الزمر»

سودانيين حاولوا التسلسل إلى  2واصلت قيادات جماعة اإلخوان وحلفاؤها، التحريض ضد الشعب المصري بعد حادث مقتل 

وقال طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة اإلسالمية والهارب خارج البالد، "نرفض .الحدود المصرية

 واعتدائها على اإلخوة السودانيين على حدودها، وال بد من تحرك المسؤولين السودانيين لمعرفة مالبسات الحادث".سلوك مصر 

 42/00/4102 البوابة نيوز

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24112015&id=4849b1cf-3a9e-494b-bba7-efe2b56c1494
http://akhbarelyom.com/article/5653e3a8420574534af851e9/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%B6%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%81-1448338344
http://akhbarelyom.com/article/56539bbb420574d12d287eaa/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%81%D8%B2%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%B6%D8%AF%D9%8A-1448319931
http://www.albawabhnews.com/1624972
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 مخيون: االنتخابات مهزلة والسيسي يقود مصر للفوضى

يونس مخيون، عبدالفتاح السيسي، وأجهزته األمنية، مسؤولية ما وصفه بـ"مهزلة االنتخابات حمل رئيس حزب "النور"، 

البرلمانية، ومسرحيتها الهزلية"، متهًما جهاز "األمن الوطني" بالتضييق على مرشحيه في االنتخابات، والعمل على منع 

نسحاب من العملية االنتخابية برمتها، التي تعتبر مهزلة، "فكرنا في اال :وقال في حوار أجرته صحيفة "النبأ" الورقية.انتخابهم

اًظا على أمن الوطن، بعدما رصدناه من مسرحية هزلية، لكن الهيئة العليا للحزب اتخذت قراًرا باألغلبية باالستمرار، حف

 .واستقراره"

 42/00/4102 رصد

 إبراهيم عيسى يشكك في شرعية البرلمان 

. كذلك تدخلت الصراعات القروية في دة المصريينشكك إبراهيم عيسى، في شرعية البرلمان المقبل ألن "المال السياسي لوث إرا

وأضاف ."كيدوقال إن "أي مرشح أنفق ماال من أجل الوصول إلى البرلمان واشترى المقعد سينتظر العائد بالتأ."المنافسة باألرياف

لسيسي، ألن هذا النائب ال يهمه خدمة الشعب ومصر، بل خدمة لأن "من اشتروا مقعد البرلمان سيكونون أكثر الناس نفاقا 

ولفت إلى أن هذا البرلمان سيكون خطرا على السيسي وعلى الشعب المصري ."مصالحه الشخصية ألن عموم الشعب لم ينتخبه

 ."رلمان الحالي صوت للرئيس والدولة ولن يكون معبرا عن جميع فئات الشعب المصريبسبب انتخابه باألموال، ألن الب

 42/00/4102  40عربى

 

 بالفيديو.. عمرو أديب: إثيوبيا هتقطع المياه وإنتم بتضحكوا على الشعب

طالب عمرو أديب الحكومة المصرية بمصارحة الشعب بحقيقة المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، قائًلا: "بالش تضحكوا 

ف "بدل ما نروح نعمل العاصمة الجديدة وهنضيع الميه في المليون ونص فدان.. وأضا."على الناس.. إثيوبيا هتقطع الميه

كما طالب بضرورة البدء من اآلن في ."مليار متر مكعب في الميه وهذه الناس شغالة في السد حالوة 22هذا الوطن مهدد في الـ

: "أرجوكم ماتضحكوش على الناس ألن وضع خطة لترشيد استهالك المياه وتخزينها والبحث عن مصادر مياه آخرى، مضيًفا

وهدد قائًلا: "المسؤول اللي هيطلع يقول للناس ."المفاوضات مش هتجيب نتيجة، وإحنا مش هنحارب ألسباب كتيرة جدا

ماتقلقوش، أنا هجيب اسمه وهحط يافطة وهطلع بيها ميدان التحرير، واضح جدا إن إثيوبيا مش سامعة الكالم وواضح جًدا 

 ."أعلى ما في خيلك اركبه إنها بتقولك

 42/00/4102 رصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rassd.com/166591.htm
http://arabi21.com/story/875398/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88#tag_49232
http://rassd.com/166532.htm
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 مشاهير فيس بوك وتويتر يرفضون اتهام أبو الفتوح بالخيانة العظمى

الفتوح، مؤسس أدان مشاهير عبر موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك"، وموقع التدوين المصغر "تويتر" اتهام عبدالمنعم أبو 

 .حزب مصر القوية، بالخيانة العظمى، على خلفية دعوته النتخابات رئاسية مبكرة

وأعلن هيثم أبو خليل عن تضامنه مع أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية في تدوينة عبر "فيس بوك" قال فيها: "متضامن 

وم بها السيسي وتسريبات حواره مع ياسر رزق تؤكد مع الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح فما يحدث هي تصفية حسابات قديمة يق

 أن أبوالفتوح عامله هسهس".

وعلق الكاتب وائل قنديل على الهجوم اإلعالمي على أبو الفتوح، قائًلا: "تخيل لو أن أبو الفتوح قال إن السيسي ال شرعية له، 

 ودعا الشعب للثورة عليه وتغييره بالقوة! تحيا كوريا الشمالية".

لشاعر عبد الرحمن يوسف أن ما يحدث مع أبو الفتوح دليل على تخبط النظام الحاكم في مصر، بحسب تدوينة نشرها عبر ورأى ا

 "فيس بوك": "شكرا للمعتوه الذي حول أبو الفتوح للتحقيق ... عرفنا كم هو مرعوب وكم نحن أقوياء !".

أبو الفتوح قائًلا: "ال تربطني صله شخصية بالدكتور أبوالفتوح واستنكر رئيس حزب غد الثورة أيمن نور الحملة اإلعالمية على 

 وهذا ال يمنعني من الشعور بالقرف من تلك الحمله الفاشستيه التي توجه للرجل لرأي أبداه صحيحا كان أو خاطئا".

خوف من مهاجمة الرئيس فيما قال الكاتب والمحلل السياسي األردني ياسر زعاترة أن هجوم اإلعالم على أبو الفتوح هدفه بث ال

وقال في تغريدة عبر "تويتر": "دعوة أبو الفتوح النتخابات رئاسية مبكرة ال معنى لها، لكن الحملة عليه هي كما قلنا .السيسي

 لبث الرعب في أوصال الجميع. ال صوت يعلو فوق صوت الجنرال".

فتوح قائًلا: "أختلف فكريا مع عبد المنعم أبو الفتوح لكنى أرفض وأدان األديب والروائي عالء األسواني الهجوم اإلعالمي على أبو ال

 أن يهان أو يحاكم اى انسان بسبب رأيه .هل أصبح كل من يعارض السيسي خائنا ؟ هل هذه حرية التعبير ؟".

بات المطالبة بانتخاوعلقت الكاتبة الصحفية نادية أبو المجد على أنباء التحقيق مع أبو الفتوح في تغريدة عبر "تويتر": "لكن 

 رئاسية مبكرة ايام د مرسي كان فرض عين ومهد وتبرير لالنقالب".

وعلق الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي على اتهام أبو الفتوح بالخيانة العظمى قائًلا: "التراب الذي يمشي عليه عبد المنعم 

 أبو الفتوح أكرم من الذين يتهمونه بالخيانة اليوم".

 مدين دعمه ألبو الفتوح في تدوينة عبر "فيس بوك".وأكد هيثم مح

 42/00/4102 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%A7/806139-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89
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  النشره المجتمعية

 إضراب مدرسات رياض األطفال بمدرسة الجوهرة بالغردقة 

الغردقة إضراًبا عن العمل وذلك للمطالبة بتعيينهن مدرسات رياض األطفال بمدرسة الجوهرة شمال مدينة  من نظمت العشرات

مدرسة تم التعاقد معهم من  81"دعاء" إحدى المدرسات أن عددهم  تجانبها أكد من األخرى بالمحافظات أسوة بزميالتهن

جنيًها، حيث قام المسئولون بمديرية التربية والتعليم بالبحر األحمر  221البحر األحمر مقابل راتب شهرى  محافظة قبل

  .مدرسة من خارجها 02معلم وتعيين  ألف 21مسابقة  خالل بإعطائهم وعود بأولوية التعيين إال أنهم فوجئوا بتجاهلهم

 البوابه نيوز...42-00-4102

  :- المجتمعثانيا: قضايا 

 االقتصاد:

 مبيعات األجانب تهبط بمؤشرات البورصة

 الخمسين السهم %0٫82تراجعت مؤشرات البورصة بنسبة تتراوح بين  لقيادية خاصة سهم التجارى الدوليعلى خلفية االسهم ا

 بسبب وذلك جنيه مليار 208٫22 عند ليستقر جنيه مليار 2٫2 السوقى المال رأس وخسر %4٫22 بنسبة تراجع 41 اكس وايجى

 .ء من المستثمرين المصريين والعرب لكنها لم تفلح فى تخفيف نزيف الخسائرشرا حركة مقابل االجنبية المؤسسات مبيعات

 االهرام...42-00-4102

 جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من النقد األجنبي

بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي  ريب كمية كبيرة من النقد األجنبيأحبطت سلطات مطار برج العرب محاولة ته

ألف  011وبتفتيشه تم العثور على  في راكب مسافر إلى جدة بالسعوديةأمور الحركة اشتبه إن موقال مصدر مسؤول  وتعديالته

اشتبه في راكبتين مسافرتين إلى الشارقة باإلمارات أحدهن روسية الجنسية  ثاتيوأضاف المصدر أن مأمور  ريال سعودي

ألف  21واألخرى أوكرانية الجنسية وبحوزتها  ال سعوديألف ري 21ألف فرنك سويسري و 22ألف يورو و 22وبتفتيشها وجد معها 

 ألف ريال سعودي. 011يورو و

 الوطن...42-00-4102

 مصر مختلفه عن باقي العالمالفقر فى معايير قياس «: التعبئة اإلحصاء»

الجهاز،  رئيس ه عن الفقر فى شهر فبراير المقبل وفقا ألبوبكر الجندىإصدار تقرير حصاءالمركزى للتعبئة العامة واإليعتزم الجهاز 

وكان آخر تقرير للفقر قد كشف عن زيادة مضطردة فى عدد سكان  والذى رفض اإلفصاح عن أى من المؤشرات فى الوقت الحالى

الجهاز لم يغير منهج حساب الفقر،  الذى سبقهفى التقرير  ٪٠٠مقابل نحو  ٪٠٢مصر القابعين تحت خط الفقر إلى أكثر من 

قا وف «دوالرين فى اليوموالذى يعتمد على معايير مصرية تختلف عن معايير البنك الدولى الذى يحدده بحصول الفرد على نحو 

بالتعاون مع الرابطة الدولية لبحوث الثروة عن عدم المساواة فى  ى هامش مؤتمر دولى عقد فى الجهازلتصريحات أبوبكر عل

أقل القليل.. من ناحية إذا اضطر إلى »وأضاف الجندى أن المعايير المصرية تحسب  الدخل والثروة، والذى بدأت فعالياته أمس

 «.يبقيه حيا فقطوملبسه الذى قد يضطر إلى عدم غسله بسبب عدم وجود بديل.. يعنى الحد الذى  ى عشةالسكن ف

 الشروق...42-00-4102

http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2382&ifr=1&kwn=%u0645%u0646&exp=1624953
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2382&ifr=1&kwn=%u0645%u0646&exp=1624953
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2214&ifr=1&kwn=%u0628%u0627%u0644%u0645%u062D%u0627%u0641%u0638%u0627%u062A&exp=1624953
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2214&ifr=1&kwn=%u0628%u0627%u0644%u0645%u062D%u0627%u0641%u0638%u0627%u062A&exp=1624953
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2382&ifr=1&kwn=%u0645%u0646&exp=1624953
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2382&ifr=1&kwn=%u0645%u0646&exp=1624953
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2472&ifr=1&kwn=%u0645%u062D%u0627%u0641%u0638%u0629&exp=1624953
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2472&ifr=1&kwn=%u0645%u062D%u0627%u0641%u0638%u0629&exp=1624953
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2235&ifr=1&kwn=%u062E%u0644%u0627%u0644&exp=1624953
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2235&ifr=1&kwn=%u062E%u0644%u0627%u0644&exp=1624953
http://www.albawabhnews.com/1624953
http://www.albawabhnews.com/1624953
http://www.ahram.org.eg/News/131734/5/455750/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131734/5/455750/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/844162
http://www.elwatannews.com/news/details/844162
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24112015&id=498459fb-876c-4882-84ef-cc0003aec54d
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24112015&id=498459fb-876c-4882-84ef-cc0003aec54d
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 الصحه:

 وكيل وزارة الصحة يطلب إعفاءه من منصبه

 ابقالس عمله إلى والعودة منصبه من إلعفاءه الصحة لوزير بطلب بالفيوم الصحة وزارة وكيل المحسن عبد محمد الدكتور تقدم

 اسبةالمن األجواء يجد لم ألنه دراسةمتأنية بعد جاء األصلى لعمله عودته قرار وأن بالفيوم بالقاهرة المتخصصة الطبية بالمراكز

 . الجديد رةالوزا وكيل قدوم لحين بالفيوم عمله فى مستمر أنه إلى مشيرًا عمله فى واإلبداع لالستمرار

 االهرام...42-00-4102

 

 لزمنا بتداول المنتجات المعقمة بعد تجهينة تنتج "لبن" بتاريخ لم يأت بعد.. والشركة: المواصفات 

 أسبوع من التعبئة

 دالج أيام بثالثة إنتاجها قبل صالحية تاريخ عليها مدون الدسم" كامل "لتر جهينة لعلبة صور محمود، إسالم المواطن نشر أثار

 حماية جهاز إلى العبوة تسليم بسرعة المواطن فيه تطالب بيانا جهينة شركة أصدرتف االجتماعى التواصل مواقع على كبيرا

 خالتاري ذلك فى بتداولها مصرح وغير الشركة مخازن من ُسرقت قد تكون وصفها حد على – وجدت إن  العبوة تلك ألن المستهلك

 إال المعقمة المنتجات تداول بعدم األلبان إنتاج مصانع لزمت التى المصرية القياسية للمواصفات طبقا أنه الشركة وأضافت

 . اإلنتاج مراحل من كمرحلة المعملية واالختبارات التحليل مرحلة اجتياز من التأكد بعد التعبئة تاريخ من أيام سبعه  بعد

 بوابةاالهرام...42-00-4102

 

 األقباط :

 أسيس الرهبنةعام على ت 811ديسمبر.. دومنيكان مصر يحتفلون بمرور  00

 والعلوم الحقيقة خدمة في الدومنيكان رهبنة تأسيس على عاما 811 مرور ذكرى في احتفاال الكاثوليك الدومنيكان دير ينظم

 ٣ب الدير بمقر مساء الخامسة الساعة تمام في 4102 ديسمبر 00 يوم االحتفالية ُتقام حيث والروحانية والالهوت والفلسفة

 .العباسية الجيش ميدان العمالية الجامعة أمام الطرابيش مصنع شارع

 البوابه نيوز...42-00-4102

 

 للمرة الثانية.. وزيرة الهجرة تزور األنبا موسى في أسقفية الشباب

صحته بعد إجرائه  على أسقفية الشباب لالطمئنان في ألنبا موسى بمقر إقامته زارت الدكتور نبيلة مكرم وزيرة الهجرة المصرية

الشباب بدور األنبا موسى في تشجيع  هامش الزيارة على وأشادت الوزيرة عملية بأحد مستشفيات لندن بإنجلترا األسبوع الماضي

 على المشاركة الوطنية وحثهم على العمل من أجل بالدهم وتحقيق آمالهم بصورة تشرف مصر.

 البوابه نيوز...42-00-4102

 

 

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/131734/29/455835/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1%D9%87-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8%D9%87.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131734/29/455835/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1%D9%87-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8%D9%87.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/213/813686/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9/%D8%AC%D9%87%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%AC-%D9%84%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%A3%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/213/813686/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9/%D8%AC%D9%87%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%AC-%D9%84%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%A3%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA.aspx
http://www.albawabhnews.com/1624506
http://www.albawabhnews.com/1624506
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2240&ifr=1&kwn=%u0641%u064A&exp=1624182
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2240&ifr=1&kwn=%u0641%u064A&exp=1624182
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2243&ifr=1&kwn=%u0639%u0644%u0649&exp=1624182
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2243&ifr=1&kwn=%u0639%u0644%u0649&exp=1624182
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2243&ifr=1&kwn=%u0639%u0644%u0649&exp=1624182
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2243&ifr=1&kwn=%u0639%u0644%u0649&exp=1624182
http://www.albawabhnews.com/1624182
http://www.albawabhnews.com/1624182
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 :النقل

 وزير النقل يبحث إنشاء محطة لتداول الفحم بالبحر األحمر
 بمنطقة الفحم تداول محطة إنشاء األحمر البحر موانئ هيئة رئيس أبوسنة هشام مع النقل وزير الجيوشي سعد د. بحث

 المنيا اسمنت- قنا "اسمنت الشركات ممثلي من عددا اللقاء حضرو طن/سنوي مليون 02 إجمالية بطاقة األحمر بالبحر الحمراوين

 ونكوردك وشركة القومي االستثمار وبنك كابيتال الهليا وشركة للتعدين النصر وشركة لالسمنت" الكويتية المصرية الشركة -

 استثمارية بتكلفة 4141 في تنتهي مراحل ثالث علي التنفيذ سيتم أنه الجيوشي وأوضح العالمية ترافيجورا وشركة للهندسة

 . الغاز استخدام لتوفير بالفحم الكهرباء ومحطات األسمنت مصانع إلمداد دوالر مليون 021

 االخبار بوابة...42-00-4102

 أخرى:

 خارج الخدمةغرق فى مياه الصرف.. والمسئولون ت نطاط

 مياه شركة مسئولي من تدخل أدنى دون شوارعال لغرق أدى مما الصحي الصرف بشبكة الطرد خطوط تعطل طنطا ثان حي شهد

 والصرف الشرب مياه شركة رئيس استبعاد بضرورة الكبرى والمحلة طنطا: مدينتي   مواطنو وطالب بالغربية الصحي والصرف الشرب

 عليه ترتب مما الصحي، والصرف الشرب مياه شبكة في أعطال من األخيرة األيام خالل حدث ما بسبب ومحاسبته بالغربية، الصحي

 .الصحي الصرف في طنطا وغرق اليومين على تزيد المحلةلمدة مدينة عن لمياها قطع

 االهرام...42-00-4102

 مليون يورو لمشروعات المياه وإعادة إحياء بحيرة قارون 300

 قارون بحيرة احياء واعادة الصحى للصرف عمالق مشروع اقامة المزمع من بأنه الفيوم محافظ مكرم وائل المستشار صرح

 عدد اقامة يشمل المشروع أن موضحًا يورو مليون 211 الى تصل باستثمارات والتنمية االعمار العادة األوروبى البنك مع بالتعاون

 الصرف مياه لمنع القديمة المحطات وتوسعة وصيانة قارون لبحيرة المحيطة بالمناطق الجديدة الصحى الصرف محطات من

 .قارون ببحيرة االختالط من الصحى

 االهرام...42-00-4102

 %02التجار يطالبون برفع األسعار االسترشادية للمالبس الجاهزة 

 اراألسع وضع حول الوكيل أحمد االتحاد لرئيس بمذكرة يةالتجار للغرف العام باالتحاد الجاهزة للمالبس العامة الشعبة تقدمت

 4118 امع منذ مصر فى االسترشادية األسعار تطبيق بدأ وقد والدولية المحلية المتغيرات ضوء فى الجاهزة للمالبس االسترشادية

 خمالتض نسب من الرغم على الجاهزة المالبس أسعار في تغيرات أي يحدث ولم والبوليستر والنسيج الغزل أسعار على أجريت وقد

 %21 تبلغ للسوق إغراق حالة مسببة الحقيقية قيمتها من أقل المستوردة البضائع دخول إلى أدى مما سنوات 2 خالل العالمي

 أكثر تشريد و الجاهزة المالبس صناعة يهدد مما تقريبا جنية مليارات 8 تمثل أنها بخاصة بالسوق المتداولة البضائع حجم من

 حتى %02 بنسبة االسترشادية األسعار قيمة برفع الجاهزة المالبس وتجار ومصنعو منتجو وشدد القطاع هذا في عامل ونملي من

  منه الغرض محققة الحقيقي نصابها في األمور توضع

 بوابةاالهرام...42-00-4102

 

http://akhbarelyom.com/article/56535507420574020db35ad9/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AD%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-1448301831
http://www.ahram.org.eg/News/131734/29/455822/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%C2%AB%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7%C2%BB-%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%C2%AB%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%C2%BB.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131734/29/455822/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%C2%AB%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7%C2%BB-%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%C2%AB%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%C2%BB.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131734/29/455823/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%B1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131734/29/455823/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%B1.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/213/813756/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/213/813756/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84.aspx
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 الشأن األمنى 

 -أخبار أمنية :

 بمحيط فندق قضاة االنتخابات بالعريشانفجاران «: الداخلية»

قال مسؤول مركز اإلعالم األمنى بوزارة الداخلية، إنه وقع انفجاران بنطاق فندق إقامة قضاة اإلشراف على االنتخابات في مدينة 

بات جاٍر أحد أفراد الشرطة المكلفة بتأمين الفندق، ووقوع عدد من اإلصا مقتلالعريش، صباح اليوم الثالثاء، ما أسفر عن 

 حصرها، فيما تقوم القوات بتمشيط محل الواقعة، وفرض طوق أمنى.

 42/00/4102 البوابة نيوز

 مقتل أربعة بينهم قاض بتفجير انتحاري في العريش

استهدفت فندقا بمدينة العريش بشمال سيناء )شمال آخرون، في انفجار سيارة مفخخة  02قتل ثالثة شرطيين وقاٍض وأصيب 

وقال مصدر أمني فضل عدم الكشف عن اسمه إن "سيارة مفخخة انفجرت بمحيط فندق )سويس .شرق مصر(، بحسب مصدر أمني

اة لقضإن( بالعريش مقر إقامة القضاة المشرفين على االنتخابات البرلمانية، أسفر عن مقتل أمين شرطة ومجندين آخرين وأحد ا

شرطيين ومدنيي ن اثني ن تصادف وجودهم في مكان  01وأشار المصدر إلى أن االنفجار أسفر عن "إصابة ."وتناثر جثة انتحاري

وأفاد مصدر طبي، بمقتل أحد القضاة المشرفين على االنتخابات وإصابة اثنين آخرين تم نقلهما إلى مستشفى العريش ."االنفجار

 العسكري.

 42/00/4102  40عربى

 إحباط محاولة تفجير ثالثة أمام فندق إقامة القضاة بالعريش

أحبطت قوات األمن اليوم الثالثاء، محاولة تفجير سيارة مفخخة أمام فندق إقامة القضاة بمدينة العريش بشمال سيناء بحسب 

بالعريش أحبطت اليوم الثالثاء محاولة تفجير سيارة مفخخة أمام فندق )سويس وقال مصدر أمني، إن أجهزة األمن .مصدر أمني

 إن( وهو مقر إقامة القضاة والمستشاريين واإلعالميين بالمدينة، بحسب وكالة األناضول.

 42/00/4102 مصر العربية

 إبطال مفعول قنبلة بالقرب من كنيسة العذراء في الفيوم

وكان .قام خبراء المفرقعات بإبطال مفعول قنبلة بالقرب من كنيسة العذراء بالفيوم، وفرض كردون امنى في المناطق المحيطة

إخطارا من العميد هشام صادق مدير إدارة الحماية المدنية بالفيوم بالعثور على جسم  اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم تلقى

غريب بالقرب من كنيسة العذراء، وعلى الفور قام خبراء المفرقعات باالنتقال لموقع الحدث وتم عمل كردون أمني لفحص البالغ 

 وتم إبطال مفعول القنبلة.

 42/00/4102 البوابة نيوز

 

http://www.albawabhnews.com/1624937
http://arabi21.com/story/875402/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4#tag_49232
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/807530-%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4
http://www.albawabhnews.com/1624926
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 إبطال عبوة ناسفة بدائية الصنع بجوار اإلدارة الهندسية بمركز إطسا في الفيوم

أبطلت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بمحافظة الفيوم، مفعول عبوة ناسفة بدائية الصنع، وضعها مجهولون، بجوار 

 ا، وفروا هاربين، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.مبنى اإلدارة الهندسية بمركز إطس

 42/00/4102 الوطن

 

 مصدر بـ"الداخلية": عكاشة لم يتعرض إلطالق رصاص أو هجوم مسلح.. وما يردده "دعاية"

مرشح االنتخابات البرلمانية بمحافظة الدقهلية، إلطالق نار أو هجوم نفى مصدرأمني بوزارة الداخلية تعرض توفيق عكاشة، 

وقال المصدر األمني، إن ما تردد عن حدوث ذلك غير صحيح على اإلطالق، وأن اليوم الثاني من المرحلة الثانية .مسلح اليوم

رة عكاشة والدوائر األخرى، موضحا أن لالنتخابات تسيير فيه األمور بشكل طبيعي في جميع الدوائر، وأن الحالة مستقرة في دائ

 ."ما يردده المرشح "دعاية ال أكثر

 42/00/4102 الوطن

 

 مجهولون يلقون مولوتوف وألعابا نارية على مقر انتخابى بالمعادى 

مولوتوف على مقر انتخابى بشارع أحمد زكى بمنطقة المعادى تابع لمرشحة قام مجهولون بإلقاء األلعاب النارية وزجاجات ال

بدائرة البساتين، اعتراضا منهم على عدم دفع المرشحة مبلغا ماليا النتخابها، وقاموا على إثر ذلك باحتجاز المرشحة عن الدائرة 

حتى يتمكنوا من إلقاء القبض على الجناة،  وقامت المرشحة باالتصال بالشرطة وإبالغها بالواقعة.داخل المقر هى وأنصارها

 إللقائهم المولوتوف على المقر، وإثارتهم حالة من الذعر بين أهالى المنطقة.

 42/00/4102 بوابة األهرام

 

 هناك من يحاول إحداث شقا في العالقة بين مصر والسودان«: الداخلية»

أبو بكر عبدالكريم، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن هناك من يحاول إحداث شقا في العالقة بين مصر والسودان، من قال اللواء 

وأضاف خالل مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساًء ، أن جميع .خالل نشر أكاذيب تتعلق باالعتداء على السودانيين في مصر

صل االجتماعي باعتبارها تمثل اعتداء على السودانيين في مصر قديمة جدا وتعود الصور التي تم تداولها على مواقع التوا

وأكد أن األشقاء السودانيين حينما يأتون إلى مصر يشعرون أنهم في بلدهم، وذلك نظرا للعالقة الطيبة .ألحداث قبل سنوات

م غندور، قد قال االثنين، إن بالده تقدمت كان وزير الخارجية السوداني، إبراهيو .التي تجمعهم بالشعب المصري، حسب قوله

 .بشكوى لدى مجلس األمن تتعلق بإجراء مصر لالنتخابات البرلمانية بحاليب وشالتين المتنازع عليها بين الدولتين

 42/00/4102 الشروق

 

http://www.elwatannews.com/news/details/844405
http://www.elwatannews.com/news/details/843324
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/NewsContent/4/28/813707/%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%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%81-%D9%88%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23112015&id=1425fdee-658d-47b6-8b75-5d87f04c8513


 

 

4102نوفمبر  42نشرة   مرصد اإلعالم المصري       19   

 

 إخالء مدرسة باإلسكندرية بعد العثور على عبوة هيكلية

سادت حالة من الذعر بين الطالب والمعلمين بمدرسة السيوف االبتدائية التابعة إلدارة شرق اإلسكندرية، بعد العثور على عبوة 

الطالب، وفرضت قوات األمن كردونا لفحص الجسم الغريب، وتم إخالء المدرسة من  .هيكلية داخل شنطة سوداء ملقاة داخل الفناء

 وتبين أنه عبارة عن زجاجة بها رملة وليس بها أي مواد متفجرة.

 42/00/4102 الشروق

 

 بأكتوبر الحصري مسجد بجوار غريب جسم على بالعثور سلبي بالغ

أكتوبر، بعد  2نوفمبر، سلبية بالغ العثور على جسم غريب، بجوار مسجد الحصري في مدينة  42أكد مصدر أمني بالجيزة، االثنين 

ت بالغا بوجود جسم كانت غرفة النجدة تلق.وقامت القوات بفرض كردون أمني بحيط المكان، وتبين سلبية البالغ.االشتباه فيه

 .غريب بجوار مسجد الحصرى، وانتقل الخبراء إلى المكان للتحقق من صحة البالغ وفحص الجسم الغريب، حيث تبين سلبية البالغ

 42/00/4102 األخباربوابة 

 

 مصرع مسجل خطر في تبادل إلطالق النيران مع قوة أمنية بقنا

كانت قوة أمنية من مباحث مركز دشنا بقيادة، الرائد عمرو الخطيب، رئيس مباحث المركز، مدعومة بقوة من تنفيذ األحكام 

أحكام قضائية والمطلوبين على ذمة قضايا، استهدفت قرية السمطا لضبط عدد من المسجلين خطر، والمحكوم عليهم بعدة 

وفور استهداف منزل المسجل بادرهم بإطالق أعيرة نارية، وتبادال إطالق النيران، ونتج عنها مصرع المسجل، وإصابة آخر من 

 أقاربه.

 42/00/4102 المصرى اليوم

 

 ابط في مناوشات بين الشرطة واألهالي بالقناطر الخيريةإصابة ض

بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية ، مساء اإلثنين، مناوشات بين الشرطة وبعض الخارجين على « عرب شركس»شهدت لجنة 

تهم قام بعض األهالي وأثناء القبض على الم«.الحشيش والبانجو»القانون، بعد القبض على أحد األهالي، وبحوزتة كمية من مخدر 

في محاوله إلطالق سراح المتهم، ما أسفر عنه إصابة ضابط شرطة بإصابات طفيفة، وتم « الطوب»بقذف رجال الشرطة بـ

 السيطرة على الموقف، وجار تمشيط المنطقة، للبحث عن المتورطين في الواقعة.

 42/00/4102 المصرى اليوم

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23112015&id=c5809ba5-9e15-4bca-af4b-6d14b6ebfd9a
http://akhbarelyom.com/article/5653344d420574b97b2aeda3/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%B3%D9%85-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-1448293453
http://www.almasryalyoum.com/news/details/847841
http://www.almasryalyoum.com/news/details/848211
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 -محاكم ونيابات :

 قبول طعن النيابة العامة على إخالء سبيل متظاهرى "ذكرى محمد محمود" واستمرار حبسهم

أشخاص تم القبض عليهم في  0قررت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، قبول طعن النيابة العامة، على قرار إخالء سبيل 

 يوما على ذمة التحقيقات. 02أحداث محمد محمود، واستمرار حبسهم تظاهرات إحياء ذكرى 

 42/00/4102 بوابة األهرام

 

 -اعتقاالت :

 شخص بتهمة االنتماء لألخوان واللجان النوعية  02القبض على  

أشخاص بتهمة  2أشخاص بتهمة االنتماء لجماعة األخوان وانهم من القيادات الوسطى لها  و  01ألقت قوات األمن القبض على 

 االنتماء إلى اللجان النوعية لألخوان.

 42/00/4102 المصرى اليوم

 

 عناصر إخوانية بحوزتهم مولوتوف في البحيرة 8القبض على 

كان العشرات من أنصار جماعة اإلخوان المسلمين بكفر الدوار قد نظموا مسيرة ليلية بمدخل مدينة كفر الدوار، في إطار دعوات 

وعلى الفور انتقلت قوات األمن بكفر الدوار بقيادة حازم عزت رئيس .وضيالتنظيم الدولي بالخروج بمسيرات إلثارة الشغب والف

فرع البحث الجنائي بكفرالدوار، العقيد عصام الطنيخي مامور القسم والمقدم أحمد سمير رئيس مباحث المركز، الرائد محمد 

بحوزتهم مولوتوف وجار تحرير المحضر عناصر من المشاركين  8السيسي رئيس مباحث القسم، وتم تفريق المسيرة والقبض على 

 للعرض على النبابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 42/00/4102 البوابة نيوز

 

 سودانيا أثناء تنقيبهم عن الذهب جنوب البحر األحمر 02ضبط 

كيلو  21لذهب بمنطقة حنجلية بمحمية وادى الجمال والتى تقع على بعد سودانيا بتهمة التنقيب عن ا 02ضبطت قوات األمن 

، وأخطرت 4102إداري مرسى علم لسنة  222مترا تقريبا من مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر األحمر وتحرر بذلك محضر رقم 

 النيابة لمباشرة التحقيقات.

 42/00/4102 لبوابة نيوزا

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/813604/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%89-%D8%B0%D9%83%D8%B1.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/848109
http://www.albawabhnews.com/1623564
http://www.albawabhnews.com/1623354
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 الشان العسكري

 ــــــــــــــــــــ

 

 وزير الدفاع الروسي يصل القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء االثنين، سيرجى شويجو وزير الدفاع الروسي على رأس وفد عسكري في زيارة لمصر تستغرق 

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة  التعاون العسكري بين مصر وروسيا.يومين لبحث عدد من الملفات المشتركة ودعم عالقات 

أن سيرجى شويجو وزير الدفاع الروسي وصل على متن طائرة خاصة وكان في استقباله بالمطار الفريق أول صدقى صبحي القائد 

 العام للقوات المسلحة وزير الدفاع وسيرجى كيربيتشينكو سفير روسيا لدى مصر.

 42/00/4102 بوابة األخبار

 

 اليوم.. الرئيس السيسى يستقبل وزير الدفاع الروسى

سيرجى شويجو وزير الدفاع الروسى، الذى يزور القاهرة على رأس وفد كبير. ومن المقرر أن يبحث  السيسى اليوم، الثالثاءيستقبل 

قة. وكان الوزير الروسى وصل القاهرة اللقاء دعم عالقات التعاون العسكرى بين مصر وروسيا، إضافة إلى مجمل األوضاع بالمنط

 .مساء أمس، االثنين، واستقبله بالمطار الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع واإلنتاج الحربى

 42/00/4102 اليوم السابع

 

 صحيفة تركية: أمن المالحة في قناة السويس على حافة الخطر

رجحت "صوفي كوانتي عدلي"، الباحثة في مجال األمن البحري، في مقال لها بالنسخة اإلنجليزية بمجلة "هوريت" التركية، أن 

وقالت الكاتبة، إن أدلة إسقاط الطائرة  ة السويس إلى مخاطر متزايدة؛ بسبب األوضاع األمنية في مصر.تتعرض المالحة بقنا

 أن سيناء "تحت السيطرة الكاملة" من-حسب وصفها-كيدات الرئيس المصري الروسية عن طريق قنبلة تتزايد، وهو ما حطم تأ

واآلن تطرح أسئلة حول أمن الممر المائي، وعلى الرغم من أن السلطات المصرية قد جعلت من االنتعاش االقتصادي والحرب ضد 

 المسلحين اإلسالميين أهمية قصوى، إال أن الهجمات اإلرهابية في سيناء تسبب كارثة على الصعيدين األمني واالقتصادي.

 42/00/4102 رصد

 

 سودانيين حاولوا التسلل إلى إسرائيل 2الجيش المصري يقتل 

قتل خمسة مهاجرين سودانين وأصيب ستة آخرون، االثنين، في تبادل إلطالق نار مع جنود مصريين في شبه جزيرة سيناء على 

مهاجرا أفريقيا بالرصاص أيضا في المنطقة نفسها، بحسب ما أعلن الجيش  02يام على مقتل الحدود مع الكيان اإلسرائيلي، بعد أ

 المصري.

 42/00/4102 40عربي

 

 

http://akhbarelyom.com/article/56537868420574f61df16092/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1448310888
https://www.youm7.com/story/2015/11/24/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%89/2458727
http://rassd.com/166569.htm
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