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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 

 وزيرا خارجية مصر والسودان يؤكدان في اتصال هاتفي على قوة ومتانة العالقات المصرية السودانية

سامح شكري وزير الخارجية أجرى اتصاال هاتفيا مع نظيره الرسمي باسم الخارجية بأن  صرح المستشار احمد أبو زيد المتحدث

تناول العالقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجاالت.  هيم الغندور وزير خارجية السودانالسوداني الدكتور إبرا

وأضاف بأن الوزيرين أكدا خالل االتصال على قوة ومتانة العالقات المصرية السودانية، وأعربا عن اهتمامهما بالعمل المشترك 

اليتسق وعمق ومتانة العالقات بين البلدين. ومن  والتعاون الوثيق لتجاوز المبالغات اإلعالمية التي شهدتها األيام الماضية بما

ناحية أخرى، أوضح المتحدث باسم الخارجية أن شكري والغندور أكدا على أهمية التحسب واليقظة أمام أية محاوالت تستهدف 

ين لدى الطرف تعكير صفو العالقات المصرية السودانية، مع ضرورة االستمرار في توفير اكبر قدر من الرعاية لمواطني الدولت

 األخر، فضال عن ضرورة العمل الوثيق من اجل تعزيز العالقات الثنائية تنفيذا لتوجيهات السيسى وعمر البشير.

 52/00/5102 موقع وزارة الخارجية المصرية

 وزيرا خارجية مصر وكوريا الجنوبية يتفقان على االرتقاء بالعالقات السياسية واالقتصادية بين البلدين

احثات ثنائية مطولة يوم فى اطار الزيارة الحالية التي يقوم بها الى كوريا الجنوبية، عقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مب

الثالثاء مع وزير خارجية كوريا الجنوبية "يون بيونج سيه" أعقبها عشاء عمل أقامه الوزير الكوري على شرف وزير الخارجية 

وفي تصريح للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، أشار الي ان المباحثات تناولت سبل تعزيز  المصري.

ناء شكري أث استعرضو .قات الثنائية، حيث اعرب الوزير الكوري الجنوبي عن تطلع بالده لزيارة السيسي المرتقبة إلى سولالعال

متبقية من االنتخابات خارطة الطريق للتحول الديمقراطي في مصر والتي اوشكت علي االنتهاء باستكمال المراحل ال اللقاء

اع  األوض كما تناولت تباره محور العالقات بين البلدينالوزيرين التعاون االقتصادي باعتناولت المباحثات بين و .البرلمانية

حيث استعرض الوزير شكري الجهود التي تبذلها مصر لمكافحة االرهاب الدولي والفكر المتطرف ودورها الداعم  االقليمية والدولية

سوريا ومقترحات الحل السياسي، إلى جانب عدد من القضايا  لالمن واالستقرار في المنطقة، باالضافة الي تطورات الوضع في

 .اإلقليمية والدولية الهامة

 52/00/5102 وزارة الخارجية المصريةموقع 

 سامح شكري يستعرض نجاح مصر في تنفيذ خارطة الطريق السياسية مع رئيس البرلمان الياباني

التقى وزير الخارجية سامح شكري، خالل زيارته الحالية لليابان، برئيس البرلمان الياباني "تاداموري أوشيما"، حيث استعرض 

الثنائية بين البلدين والتطورات اإليجابية التي شهدتها خالل العام الحالي بعد زيارة رئيس الوزراء الجانبان مجمل العالقات 

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الوزارة الخارجية بان شكري استعرض خالل اللقاء تطورات .الياباني للقاهرة في يناير الماضي،

مصر بها مؤسساتها  تستكملرطة السياسية، والتي لثالثة واألخيرة من خااالنتخابات البرلمانية في إطار تنفيذ المرحلة ا

الديمقراطية، كما أعرب عن تطلع مصر لزيادة حجم االستثمارات اليابانية في ظل وجود العديد من الفرص االستثمارية المتاحة 

 .ر وتحسين مناخ االستثماراالستقراخاصة في مشروع محور قناة السويس مؤكدًا على جهود الحكومة لتحقيق األمن و

 52/00/5102 موقع وزارة الخارجية المصرية

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=2250685a-d509-4563-a433-8a982b6cefb4
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=b5fe4bc3-ba61-438c-9b9e-531d31589de8
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=bbb5c1d0-4281-4e70-a0cc-ff89bacea1f4
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 الشركات الكوريةشكري يلتقي رؤساء كبرى 

في اطار زيارته لكوريا الجنوبية، عقد وزير الخارجية سامح شكري خالل اليومين الماضيين سلسلة من المقابالت مع رؤساء شركات 

سامسونج وهيونداي وبوسان التي تعد من الشركات الكورية العمالقة في مجاالت مختلفة، وذلك في اطار بحث سبل تعزيز 

 االقتصادية والتجارية بين البلدين وجذب المزيد من االستثمارات الكورية الجنوبية إلي مصر.العالقات 

 52/00/5102 موقع وزارة الخارجية المصرية

 سامح شكري يبحث تشجيع االستثمارات الكورية الجنوبية في مصر مع رئيس بنك التصدير واالستيراد الكوري

التقى وزير الخارجية سامح شكري، في اطار زيارته الحالية لكوريا الجنوبية، برئيس مجلس إدارة بنك التصدير واالستيراد الكوري 

والذي يعد الذراع التمويلي للحكومة الكورية، حيث بحث معه خارطة المشروعات الكورية الجنوبية المستقبلية في مصر والمطلوب 

تمويلها من خالل خطوط االئتمان التي يتيحها البنك، حيث أكد شكري علي رغبة مصر في توسيع نطاق التعاون االقتصادي 

أهم شركاء مصر في التنمية بما تمتلكه من إمكانيات تكنولوجية هائلة وخبرة تنموية  واالستثماري مع كوريا باعتبارها أحد

متميزة، خاصة في قطاع البنية التحتية ذات االهتمام المشترك بما في ذلك مجاالت النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت.

 52/00/5102 موقع وزارة الخارجية المصرية

 وزير الخارجية يعرض وجهة النظر المصرية إزاء قضايا الشرق األوسط في حلقة نقاشية بأكاديمية باليابان

شارك وزير الخارجية سامح شكري في حلقة نقاشية نظمها المعهد الياباني  الحالية للعاصمة اليابانية طوكيوخالل زيارته 

 لسياسيين واالعالميين اليابانيينللشئون الدولية بمناسبة زيارة وزير الخارجية بمشاركة عدد من قادة الفكر وكبار الباحثين ا

التطورات السياسية واالقتصادية في مصر، مؤكدا على الدور المحوري لمصر في العمل على حيث استعرض وزير الخارجية أهم 

تحقيق االستقرار في المنطقة وكذلك دورها الرئيسي في مواجهة االرهاب والتطرف ومشيدا بعمق عالقات التعاون والود بين 

ة، بأن الوزير سامح شكري استعرض خالل الندوة الموقف وأوضح احمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجي .مصر واليابان

المصري من أهم قضايا الشرق األوسط كما أجاب عن استفسارات المشاركين عن الدور الذي تقوم به مصر إلعادة االستقرار 

 ه تركيا حيال بعضللمنطقة من خالل دعم جهود التسوية السلمية ألزماتها المختلفة، ورؤية مصر تجاه طبيعة الدور الذي تقوم ب

 .األزمات في العالم العربي، والسلوك االيراني في المنطقة في مرحلة ما بعد االتفاق النووي

 52/00/5102 موقع وزارة الخارجية المصرية

 وزير الخارجية يبحث مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى توفير الدعم للمشروعات القومية

صرح المستشار احمد ابو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الوزير سامح شكرى التقى فى مستهل زيارته للعاصمة 

نوفمبر، مع القائم بأعمال رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا"، حيث أشاد بالتاريخ  52اليابانية طوكيو، اليوم االربعاء 

الطويل والمتميز للتعاون التنموى بين البلدين، ودور "جايكا" فى دعم مصر من خالل عدد من المشروعات القومية الهامة خالل 

ل دار االوبرا، ومستشفى األطفال الجامعى "أبو الريش"، وكوبرى السالم. وأعرب عن تطلع مصر العادة العالقات العقود الماضية مث

التنموية بين البلدين إلى عهدها السابق ومضاعفتها بما يتناسب مع المتطلبات التنموية المصرية والعالقات التاريخية بين 

 ت خالل زيارة رئيس الوزراء اليابانى إلى مصر فى يناير الماضى.البلدين، مرحبًا بفتح صفحة جديدة فى العالقا

 52/00/5102 ةموقع وزارة الخارجية المصري

 

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=16a62cb1-22bf-4a72-83c5-5605392c587f
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=7d4ad88f-85e6-4350-bf51-c09853d1dfe8
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=be166890-e574-4617-a9e9-9ff7d186f670
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=e94c87df-1f77-4210-af13-7ded2882387b
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 شكري يؤكد أهمية زيادة االستثمارات اليابانية مع قيادات بنك اليابان للتعاون الدولي

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري التقي خالل زيارته الحالية لليابان بالمدير التنفيذي 

أبرز مؤسسة حكومية يابانية لتمويل عمليات القطاع الخاص الياباني في الخارج، حيث لبنك اليابان للتعاون الدولي، والذي يعد 

أعرب شكري عن تقدير مصر لدور البنك المحوري في تمويل عدد من المشروعات الكبرى في قطاعات الطاقة والنقل، والتطلع 

وفى ظل رغبة العديد من الشركات اليابانية في الستمرار تمويل البنك لالستثمارات اليابانية في مصر خالل الفترة القادمة، 

واستعرض شكري خالل اللقاء التطورات السياسية واالقتصادية في مصر خالل  المساهمة في المشروعات القومية المختلفة.

ات الفترة األخيرة، ونجاح الحكومة فى تنفيذ مجموعة من اإلصالحات لتعزيز مناخ االستثمار، وفى تنفيذ عدد من المشروع

 القومية الهامة كان أبرزها افتتاح قناة السويس الجديدة في أغسطس الماضي.  

 52/00/5102 الخارجية المصريةموقع وزارة 

 الخارجية: مصر ترفض تصريحات كى مون .. ونأسف الستمرار توجيه االنتقادات دون تحرى الدقة

أعرب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد عن رفض مصر التصريحات الصادرة عن سكرتير عام األمم 

لمقتل وإصابة متسللين غير شرعيين على الحدود الشمالية الشرقية لمصر ومطالبته بإجراء المتحدة التى أعرب فيها عن قلقه 

وأشار المتحدث باسم الخارجية أنه من المؤسف استمرار المنهج المتبع بالتسرع بإصدار تصريحات  تحقيقات فى هذا الشأن.

لرسمية الصادرة عن الحكومة المصرية لشرح مالبسات وانتقادات دون االعتماد على معلومات دقيقة أو االطالع على البيانات ا

 الوقائع التى يتم انتقادها.

 52/00/5102 األهرام

 البرلمان العربى يؤكد دعمه لمصر فى مواجهة اإلرهاب

الذى استهدف مقر استراحة القضاة فى العريش بشمال  مان العربي بشدة التفجير د بن محمد الجروان رئيس البرلاستنكر أحم

وأوضح  فى بيان  وزعه مكتب البرلمان بالقاهرة أن مثل هذه األعمال  سيناء عقب إشرافهم على االنتخابات البرلمانية المصرية.

التى تقف خلفها جهات تكن كل العداء لألمة العربية واإلسالمية ، لن تنجح فى التى تسعى إلى زعزعة أمن مصر واستقرارها و

لألمة العربية  دة بمصر إلى مكانتها الرائدةأثناء الشعب المصرى وقيادته المتمثلة في  السيسى عن المضى قدما نحو العو

رلمان العربي لمصر فى مواجهة تلك الهجمة وأكد دعم الب األمن والتنمية والحياة الكريمة وتحقيق طموحات الشعب المصرى فى

 التى تتعرض لها.

 52/00/5102 األهرام

 الجامعه العربية: اإلرهابيون لن ينجحوا في وقف مسيرة الديمقراطية المصرية

وسقوط ضحايا من جراء هذه الحوادث وقدمت الجامعه أعربت الجامعة العربية عن أسفها لوقوع حوادث تفجير في العريش 

العام المساعد  مينألتعزيتها إلى مصر وأسر الضحايا وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.أكدت ذلك السفيرة د. هيفاء أبو غزالة ا

تمر صحفي عقدته أبو غزالة في مؤ وقالت لشئون اإلعالم رئيس قطاع االتصال ورئيس بعثة الجامعه التي شاركت باالنتخابات.

بمقر الجامعه بعد ظهر اليوم تعرضت من خالله لمالحظات بعثة الجامعة التي تابعت سير االنتخابات أن اإلرهابيين لم ولن 

 ينجحوا في وقف مسيرة الديمقراطية في مصر والدليل علي ذلك إجراء االنتخابات بنجاح.

 52/00/5102 األهرام

 

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=b8982f49-b82c-4a7e-8f36-b5245e12adb1
http://www.ahram.org.eg/News/131735/25/455997/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%89-%D9%85%D9%88%D9%86--%D9%88%D9%86%D8%A3%D8%B3%D9%81-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131735/136/455975/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%89-%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.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/814127/%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%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%AC%D8%AD%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-.aspx


 

 

5102نوفمبر  52نشرة   مرصد اإلعالم المصري       5   

 

 ان أمن قوميمساعد وزير الخارجية األسبق: العالقات بين مصر والسود

أكدت مساعد وزير الخارجية األسبق، السفيرة منى عمر، أن وزير الخارجية المصري ونظيره السوداني يبحثان هاتفيا العالقة 

 52وأضافت ، عبر مداخلة هاتفية " صباح اون " المذاع بفضائية "اون تى في " األربعاء  .الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها

وأشارت ، إلى أن هناك حالة  . العالقات بين مصر والسودان هي عالقة امن قومي وال يجب التالعب بها تحت اي مسمينوفمبر ، أن 

 . من المبالغات والمغالطات يقوم به اإلعالم المصري تؤثر بالسلب على العالقات بين البلدين

 52/00/5102 بوابة األخبار

 الخارجية: االجتماع السداسى الخاص بسد النهضة يهدف إلى تذليل العقبات

أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن االجتماع السداسى المرتقب لوزراء الخارجية والرى بمصر  أكد المستشار أحمد

والسودان وإثيوبيا بخصوص سد النهضة يهدف إلى تذليل العقبات التى تواجه المسار الفنى، وتسريع الخطوات فيما يتعلق 

إن اإلعالم تناول بشكل  ع. وقال المتحدثية عنصر الوقت فى تناول الموضوبالدراسات الفنية الخاصة بالسد، والتأكيد على أهم

غير دقيق بعض التصريحات المتعلقة بسد النهضة وتأجيل االجتماعات بشكل يوحى وكأن هناك أزمة ما نتج عنها تأجيل 

ودان( كانت قد اتفقت خالل االجتماع االجتماع الثالثى، "وهو كالم غير دقيق".. الفًتا إلى أن الدول الثالث )مصر وإثيوبيا والس

نوفمبر الجارى، كما اتفق أيًضا،  55و 50األخير التاسع للجنة الثالثية، والذى عقد فى مصر، على عقد اجتماعهم المقبل يومى 

 .خالل لقاء القاهرة، على النظر فى عقد اجتماع آخر سداسى على مستوى وزراء الخارجية والرى بالدول الثالث

 52/00/5102 اليوم السابع

 وفد رئاسى يتوجه إلى باريس لإلعداد لزيارة الرئيس السيسى

اك يسى إلى هنصباح اليوم األربعاء، وفد رئاسى متجهاً إلى العاصمة الفرنسية باريس لإلعداد لزيارة الس غادر مطار القاهرة الدولى

من الملوك والرؤساء ورؤساء  031والتى يشارك خاللها فى أعمال قمة األمم المتحدة للتغيرات المناخية بحضور  أواخر الشهر الجارى

أفراد من رئاسة الجمهورية، وأنهوا إجراءات السفر عبر استراحة كبار  7أن الوفد يضم حكومات العالم. وأفاد مصدر مسئول بالمطار 

 .الزوار، ثم استقلوا الطائرة المصرية المتجهة إلى باريس

 52/00/5102 اليوم السابع

 مليون دوالر قرضًا من "السعودى للتنمية" لمحطة كهرباء غرب القاهرة 100

صرح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول 

الصندوق السعودى للتنمية، العربية عميد السلك الدبلوماسى العربى، السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان، أن مجلس إدارة 

برئاسة إبراهيم بن عبد العزيز العساف، وزير المالية السعودى، قد وافق فى جلسته التى ُعقدت مؤخرًا على تخصيص قرض 

 .مليون دوالر أمريكى 011ميجاوات، بمبلغ مقداره  021للمساهمة فى تمويل مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة لتوليد 

 52/00/5102 اليوم السابع

 إسبانيا تدعم مصر ضد اإلرهاب وتندد بالهجوم على فندق العريش

االنتخابات بالعريش ووفقا لصحيفة أدانت الحكومة اإلسبانية الهجوم الذى وقع فى مصر ضد الفندق الذى كان يقيم فيه قضاة 

تيلى ثينكو اإلسبانية فإن وزارة الخارجية اإلسبانية أصدرت بيانا قالت فيه "تدين الحكومة اإلسبانية الهجوم على الفندق الذى 

 عن دعمها الكامل وتضامنها مع السلطات المصرية فى مكافحة اإلرهاب".الحكومة كما تعرب  نتخابات يقيم فيه قضاة اال

 52/00/5102 اليوم السابع

http://akhbarelyom.com/article/56557d84420574ef7abd27d1/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-1448443268
https://www.youm7.com/story/2015/11/25/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B0%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7/2460627
https://www.youm7.com/story/2015/11/25/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89/2460469
https://www.youm7.com/story/2015/11/25/100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84/2460631
https://www.youm7.com/story/2015/11/25/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4/2460427
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 رويترز: شركاء فى حقل لوثيان اإلسرائيلى يوقعون اتفاقًا مبدئيًا لتوريد الغاز لمصر

األربعاء، قالت فيه أن شركاء فى حقل غاز لوثيان اإلسرائيلي، أكدوا إنهم وقعوا اتفاقا مبدئيا بثت وكالة رويترز لألنباء، خبرًا اليوم 

لتوريد الغاز الطبيعى لمصر عبر خط أنابيب بحرى قائم بالفعل يصل إلى شبه جزيرة سيناء. وأضافت رويترز أن الشركاء قالوا فى 

شركة  5151-5102يان الذى من المتوقع أن يبدأ اإلنتاج بحلول بيان لبورصة تل أبيب إنه بموجب االتفاق سيزود حقل لوث

عامًا، موضحين  02أعوام و 01مليارات متر مكعب من الغاز سنويا لفترة تتراوح بين  4دولفينوس القابضة المصرية بما يصل إلى 

 .أن سعر الغاز مماثل للعقود األخرى ويرتبط بسعر خام برنت

 52/00/5102 اليوم السابع

 وال تأثير على مفاوضات سد النهضة«.. شكوى السودان»تعاملنا بجدية مع «: الخارجية»

، إن الحكومة المصرية ووزارة الخارجية تعاملت مع شواغل المتحدث الرسمي بِاسم وزارة الخارجية قال المستشار أحمد أبوزيد

اإلخوة السودان يين في الخرطوم، حول أوضاع السودانيين المقيميين في مصر، وطريقة معاملتهم من جانب السلطات بأكبر 

 قدر من الجدية، نافيا أن تؤثر أي تقارير مغلوطة على مواقف السودان من مفاوضات سد النهضة.

 52/00/5102 المصري اليوم

 تفاصيل صفقة الغاز الجديدة بين مصر وإسرائيل

بعد ساعات على التصريحات المستفزة لوزير الطاقة اإلسرائيلي "يوفال شتاينتس" التي قال فيها إن مصر "رضخت" لضغوط 

أ في القريب استيراد الغاز من تل أبيب، كشف موقع "كالكاليست" تفاصيل الصفقة الجديدة التي تم إسرائيلية، وسوف تبد

وقال الموقع االقتصادي إن الشركاء في حقل "لفيتان" اإلسرائيلي وقعوا صباح  توقيعها مع شركة مصرية صباح اليوم األربعاء.

وأشار الموقع  ( المصرية.Dolphinus Holdingsنوس هولدينجز" )اليوم على مذكرة تفاهم لبيع الغاز الطبيعي لشركة "دولفي

اإلسرائيلي إلى أن الحديث يدور عن مذكرة التفاهم الثالثة لتصدير الغاز من حقل "لفيتان"، بعد المذكرة التي وقعها مع شركة 

 المسال من منشأتها بشمال مصر.الغاز األردنية، وتلك التي وقعها اإلسرائيليون مع "بريتش جاز" التي تقوم بتصدير الغاز 

"كالكاليست" تابع بالقول:"االتصاالت بـ"دولفينوس" المصرية ليست بجديدة، حيث يعرف األطراف بعضهم البعض من صفقات 

 3غاز أخرى. ففي مارس الماضي وقعت "دولفينوس" على عقد رسمي لشراء الغاز من حقل "تمار"، بكميات يمكن أن تتراوح بين 

وأضاف:"وفقا لتقرير شركاء تمار من  تر مكعب على مدى بضع سنوات، بقيمة قدرت في مارس الماضي بمليار دوالر".مليار م 2و

مارس الماضي تمثل "دولفينوس" منظمات مستهلكي الغاز المصرية الكبيرة، غير الحكومية، صناعية وتجارية، وموزعي غاز، 

ما ك -لرئيس بين العقد الذي وقع في مارس الماضي ومذكرة التفاهم الحاليةلكن الفارق ا ومطورين بقيادة الدكتور عالء عرفة".

ليس فقط مصدر الغاز )تمار آنذاك، ولفيتان اليوم( بل ووفقا للتقديرات يدور الحديث هذه المرة عن صفقة  -يقول الموقع

 01سنة، وبقيمة تصل إلى  02إلى  01من مليار متر مكعب سنويا لمدة  4إلى  5ضخمة مع إمكانية لبيع الغاز بكميات تتراوح بين 

ومن المفترض أن يشمل االتفاق عددا من الشروط المسبقة، كالحصول على الموافقات التنظيمية للتصدير من  ملبار دوالر.

السلطات اإلسرائيلية، وكذلك الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة من السلطات المصرية، وكذلك توقيع اتفاق توصيل 

الذي  EMG( بشكل يسمح بتوصيل الغاز إلى مصر عبر خط أنابيب EMGين المشتري وشركة الغاز المصرية شرق المتوسط )ب

 كانت تصدر مصر الغاز من خالله إلى إسرائيل في السابق.

 52/00/5102 مصر العربية

 

https://www.youm7.com/story/2015/11/25/%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B2--%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%82%D9%84-%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%89-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A6%D9%8A%D8%A7/2460457
http://www.almasryalyoum.com/news/details/849187
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/809057-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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 السياسة الداخلية

 -الرئاسة المصرية :

 السيسي يجتمع بوزير البيئة الستعراض جهود مصر للوصول التفاق ملزم لتغير المناخ

اجتمع السيسي بالدكتور خالد فهمي وزير البيئة الذي أطلع السيسي على آخر المستجدات واالستعدادات الجارية للمشاركة 

 .5102ديسمبر  00نوفمبر وحتى  31المتحدة لتغير المناخ الذي سيعقد في باريس خالل الفترة من المصرية في مؤتمر األمم 

 54/00/5102 بوابة األهرام

 قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قوانين التأمين االجتماعي

، 0272لسنة  72نشرت الجريدة الرسمية، قراًرا جمهورًيا  بتعديل بعض أحكام قوانين التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم 

ألساسي للمؤمن عليهم الخاضعين ألحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون حيث نص التعديل على تحديد أجر االشتراك ا

بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة في هذا التاريخ،  5102يونيو  31، وفق لما يلي: األجر األساسي في 5102لسنة  01رقم 

ألجر األساسي لهم وفًقا للجدول الذي يصدر به قرار وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالخدمة بعد هذا التاريخ، يتحدد ا

 من وزير التأمينات، وذلك بالتنسيق مع وزير المالية.

 54/00/5102 الوطن

 -الحكومة المصرية :

 بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث العريش 

بدأ اجتماع الحكومة األسبوعى برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء  

باإلضافة إلى تقرير حول المرحلة الثانية  حادث العريش أمس الثالثاء، ويتناول االجتماع مناقشة األوضاع األمنية واالقتصادية

لالنتخابات. ويتناول االجتماع تقارير الوزراء المختلفة باالضافة إلى تقرير حول جهود لجنة ضبط األسعار وتوفير السلع، وتقرير 

  .حول ما انتهت إليه الحكومة من تقريرها حول برنامج الوزارة العام المقرر عرضه على مجلس النواب المقبل

 52/00/5102 اليوم السابع

 

 «وزارة األوقاف»و« وزارة الصناعة»جولة لرئيس الوزراء بـ 

، امس جوالته الميدانية بمقار الوزارات، لمراجعة البيانات التفصيلية واصل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

للمشروعات والبرامج المستهدف تنفيذها تمهيدًا لصياغة برنامج الحكومة المخطط عرضه على مجلس النواب المقبل، حيث 

 اجتمع رئيس مجلس الوزراء مع وزيرى األوقاف والصناعة لتحديد خطط كل وزارة على حدة.

 52/00/5102 األهرام

 وزير المالية يجتمع بوفد الشيوخ األمريكى 

األمريكى بمرافقة وفد  اجتمع هانى قدرى وزير المالية بالسيناتور روبرت كروكر رئيس لجنة العالقات الخارجية بمجلس الشيوخ

رفيع المستوى حيث استعرض مسئولو الجانب األمريكى العالقات المتنوعة بين مصر وأمريكا مؤكدين عمق العالقات المصرية 

 االمريكية و متانتها .

 52/00/5102 األهرام

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/814259/%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%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/844748
http://www.youm7.com/story/2015/11/25/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81-%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7/2460519#.VlV1gnYrLIU
http://www.ahram.org.eg/News/131735/25/455990/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%81%D9%89-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%80-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9%C2%BB-%D9%88%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81%C2%BB--%D8%A8%D8%B1%D9%86.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131735/25/455994/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%89--%D9%84%D8%A7.aspx
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 سفير أوكرانيا بالقاهرة يبحث مع سالمان فرص االستثمار بالسوق المصرية

صرح هينادي التي سفير أوكرانيا بالقاهرة بأنه بحث مؤخرا مع أشرف سالمان وزير االستثمار سبل تعزيز التعاون في مجال 

ة في السوق المصرية ، من بينها إمكانية استخدام المناطق الحرة االستثمار فى مصر، مشيرا إلي وجود فرص للشركات األوكراني

وأضاف أنه "بحث ."وقال " إن الجانب المصري عبر اهتمامه باالستمرار في التوسع في التعاون في مجال السياحة.المقامة حاليا

يتعلق بالمنظمات الدولية"، مؤكدا  مؤخرا مع السفير حسام ذكي مساعد وزير الخارجية التعاون في القضايا السياسية خاصة فيما

 أهمية عقد المشاورات السياسية واللجنة الحكومية المشتركة في أقرب وقت ممكن.

 52/00/5102 بوابة األهرام

 

  مليون جنيه سنويا 541وزير النقل: مترو األنفاق يخسر 

قال الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، إن هدف الوزارة أن يكون قطاع النقل فى مصر داعم لخزينة واقتصاد الدولة، وفى نفس  

الذاتى للقطاع، وشدد خالل حواره مع االعالمى وائل االبراشى فى برنامج "العاشرة مساءا" على ضرورة عدم الوقت يقوم باالكتفاء 

 51.2المساس بحق الدولة، موضحا أن المواطنين يعتقدون أن مترو االنفاق يربح فى الوقت الذى يخسر فيه المترو ما يقرب من 

ضاف أن الزيادة المقترحة على تذكرة مترو االنفاق لن تشمل محدودى الدخل مليونا فى السنة. وأ 541مليون جنيه فى الشهر أى 

والطلبة والموظفين من رواد المترو من خالل االشتراكات، مضيفا أن الزيادة المقترحة على سعر التذكرة ستؤدى إلى نقطة التعادل 

 .مع خسارة المترو

 52/00/5102 اليوم السابع 

 

 تنفي قيام بعض الشيعة بالتصوير في مسجد اإلمام الحسين« األوقافوزارة »

وقال الشيخ صفوت .الشيعة بالتصوير في مسجد اإلمام الحسين بالقاهرةنفت وزارة األوقاف صحة ما تردد بشأن قيام بعض 

نظير مدير أوقاف القاهرة، في بيان اليوم األربعاء، إن "ما جاء بالفيديو الذي أذاعته إحدى القنوات األسبوع الماضي عن قيام 

وأضاف، "بالرجوع إلى ."اقع بصلةبعض الشيعة بالتصوير في مسجد اإلمام الحسين، غير صحيح على اإلطالق، وال يمت للو

الكاميرات والتحقيق في األمر، تأكد أن هذا األمر ال أصل له، وأن هذا الموضوع إما أن يكون مفبرًكا أو يرجع لسنوات ماضية قديمة، 

 وال صحة على اإلطالق لحدوثه في هذه األيام".

 52/00/5102 الشروق

 -الوفود األجنبية :

 

 وزير المحكمة االنتخابية في أوروجواي يغادر القاهرة بعد المشاركة في متابعة االنتخابات

االنتخابية في أوروجواي متجها إلى باريس بعد نوفمبر، "جو سيافييرا" وزير المحكمة  52غادر مطار القاهرة الدولي، صباح األربعاء 

 زيارة لمصر استغرقت أسبوعا شارك خاللها في متابعة الجولة الثانية النتخابات مجلس النواب ضمن عدد من المراقبين الدوليين.

 52/00/5102 بوابة األخبار

  -األنتخابات البرلمانية :

 

http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/NewsContent/14/114/814456/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/11/25/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%89--%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%AE%D8%B3%D8%B1-240-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-/2460146#.VlV2B3YrLIU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25112015&id=3e4886d4-ecb7-415b-85fa-74b68193446a
http://akhbarelyom.com/article/56556bd8420574c873cf6a13/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%8A-%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%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-1448438744
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 واإلعادة فى الفردى سيدة الموقفتحصد القوائم.. « فى حب مصر»

أنهت معظم اللجان الفرعية والرئيسية بمحافظات المرحلة الثانية، عمليات فرز األصوات، وفى نتائج غير رسمية أعلن اللواء 

 ن، فوز القائمة بقطاعى القاهرة ووسط الدلتا، وشرق الدلتا، وبذلك تكو«فى حب مصر» سامح سيف اليزل، المنسق العام لقائمة 

دون »مقعدا المخصصة للقوائم  051القائمة قد حصدت المركز األول بالقوائم فى المرحلتين األولى والثانية وحصلت على الـ 

وفيما يتعلق بالفردى، كانت اإلعادة هى سيدة الموقف، حيث لم يتم اإلعالن مبدئيا إال عن فوز عدد قليل من .«إعادة

مرشحا يخوضون جولة  25ة اإلعادة، حيث أعلن حزب المصريين األحرار أن لديه بينما تخوض معظم األحزاب جول.المرشحين

 . 4والمحافظين  1والنور  43مرشحا والوفد  21اإلعادة، وحزب مستقبل وطن 

 52/00/5102 األهرام

 -األحزاب:

 

 "يونس مخيون" يتبرأ من "حوار الوقيعة" بين حزب النور والدولة

قال الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، إن الكالم المنسوب إليه علي شبكة رصد والمنقول عن جريدة "النبأ" كذب وال أساس 

وأشار فى بيان له إلي أن الهدف من نشر هذا .من األساس له من الصحة، مشيرا إلي أنه لم يقم بإجراء أية حوارات مع جريدة النباء

وطالب مخيون، وسائل اإلعالم بأن تراعي الظرف الراهن التي تمر به البالد، .الكالم محاولة الوقيعة بين حزب النور وأجهزة الدولة

 وأن تتحرى الصدق فيما تنشره.

 52/00/5102 بوابة األهرام

 

   قيادى بـ"النور" لعمرو أديب: تعرضنا للتشويه ونتيجة االنتخابات غير مرضية

العليم، األمين العام المساعد لحزب النور، إن نتيجة مرشحى الحزب السلفى فى االنتخابات البرلمانية قال الدكتور شعبان عبد 

غير مرضية على اإلطالق. وأوضح خالل مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" أن الجميع يعلم بلظروف التى شهدت العملية 

السياسى الذى تحول إلى مال إجرامى والكل شاهد ذلك فى ظل حالة العزوف االنتخابية والتشوهات التى لحقت بها، سواء من المال 

االنتخابى، مشيرا إلى أن الحملة التى تعرض لها حزب النور على الفضائيات الخاصة والحكومية شوهت الحزب بدرجة كبير جدا 

 .وألقت بظاللها على األصوات التى تم توجيهها له

 52/00/5102 اليوم السابع 

 -النقابات :

 

  استمارة من أعضاء النقابة لسحب الثقة من سامح عاشور711تمرد المحامين" تجمع "

توقيع خالل يومين  711المحامين، أن حملة تمرد لسحب الثقة من سامح عاشور، قامت بجمع أكد محمد كارم منسق جبهة إنقاذ  

  .التى جمعوها فى القليوبية 411استمارة من محامين القاهرة بجانب الـ 311من أعمالها، مضيفا أنهم جمعوا 

 52/00/5102 اليوم السابع 

 

http://www.ahram.org.eg/News/131735/25/455974/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%C2%AB%D9%81%D9%89-%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/NewsContent/13/70/814414/%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/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A3-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/11/25/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8--%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%87-%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%BA/2460049#.VlV2eXYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/25/%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-700%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86/2460399#.VlV1t3YrLIU
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 -منظمات المجتمع المدنى :

 أبريل" تستنكر سيطرة "المال السياسي".. وتؤكد: مقاطعة الشباب رسالة سلمية للنظام 0"

وأضافت  .5102انتخابات مجلس النواب  أبريل، التى أسسها أحمد ماهر، ما وصفته بسيطرة المال السياسي في 0استنكرت حركة 

فى بيان لها قائلة : "ما بني على باطل سيظل باطًلا، مهما طال الوقت، فبداية من قانون االنتخابات، مروًرا بقانون تقسيم 

لطة، لسالدوائر اإلنتخابية، وصوًلا إلشراف، ودعم جهات، ومؤسسات سيادية، وأمنية، لتشكيل قوائم، والدفع بمرشحين تابعين ل

يكتمل المشهد إلنتاج برلمان سوف يولد ميتا إكلينيكيًّا، ومرة أخري سيكون عندنا برلمان جاهز للحل في أي وقت يعارض فيه 

 توجهات النظام الحاكم".

 54/00/5102 بوابة األهرام

 -المؤسسات الدينية :

   هيئة كبار العلماء تجتمع اليوم النتخاب أعضاء جدد

األزهر، النتخاب أعضاء جدد  يترأس الدكتور أحمد الطيب،شيخ االزهر الشريف،اليوم االربعاء،جلسة هيئة كبار العلماء،بمشيخة

ينضمون للهيئة. ومن المتوقع ان يتطرق االجتماع لما أثير مؤخرا حول الطالق الشفهى والذى أحدث حالة من الجدل بين عدد من 

 .العلماء

 52/00/5102 اليوم السابع

 -تصريحات : 

  عاصم الدسوقى:نشوب حرب عالمية ثالثة مستحيل وأمريكا تسعى لتفكيك القوميات

قال المؤرخ الدكتور عاصم الدسوقى استاذ التاريخ الحديث، أن الحديث عن نشوب حرب عالمية ثالثة بعد اسقاط تركيا لمقاتلة 

مل ،إال أن وجود حرب باردة بين القوى العظمى فى العالم أمر وارد روسية ،امرا مستحيال ألن معناه الوحيد هو تدمير البشرية بالكا

النظام العالمى الجديد يعنى تفكيك القوميات  0220حدوثه فى الفترة القادمة. واضاف ان الواليات المتحدة االمريكية أعلنت فى 

ئيلى السابق شيمون بيريرز عن الشرق الكبيرة واألوطان على اسس عرقية وطائفية ومذهبية ،إضافة إلى إعالن الرئيس اإلسرا

 .دولة على أسس طائفية كما يحدث فى العراق اآلن 73االوسط الجديد الذى يهدف لتقسيم المنطقة إلى 

 52/00/5102 اليوم السابع 

 

  "سيف اليزل: هناك قيادة شيعية فى قائمة "تهانى الجبالى

قال اللواء سامح سيف اليزل المقرر العام لقائمة "فى حب مصر"، إن هناك معلومات مؤكدة بلغته بوجود قيادى شيعى فى  

وتابع سامح سيف اليزل، خالل حواره مع اإلعالمى أحمد موسى قائمة التحالف الجمهورى الذى أسسته المستشارة تهانى الجبالى. 

ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية صدى البلد، "هذه المعلومة وصلتنى من مصادر عدة ومؤكدة، ونفى القائمة هذا 

 ا "ولدت قوية"القائمة كونهأرجع السبب وراء الهجوم المستمر على و .أمر يعود لهم.. وهذا الشيعى متزوج من قيادة شيعية

الفتًا إلى أن هناك محاوالت كثيرة سعت لعمل قائمة ولكنها فشلت، وتابع: "وإحنا أول ناس عملنا قائمة ناجحة وأى شىء مولود 

 ونفى  أن تكون الدولة تدخلت الختيار المرشحين على القائمة  ."قوى يقابل بشائعات فى محاولة إلقصاء الناخب فى التصويت لنا

 .اضية بهدف االنضمام إلى القائمةقال إن كبار القوم تحدثوا معه خالل الفترة المو  .كما يردد البعض
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   حيدر بغدادى:سأشارك فى حزب سياسى كبير بعد خسارتى االنتخابات البرلمانية

قال حيدر بغدادى، المرشح الخاسر فى دائرة الجمالية، نه يفكر فى االنضمام لحزب سياسى كبير خالل المرحلة المقبلة الستكمال 

 ممارسة العمل السياسى به، موضحا أنه سيعلن عن اسم الحزب خالل األيام القليلة المقبلة. 

 52/00/5102 اليوم السابع

 

  هيثم الحريرى معلقا على حكم حبسه فى أحداث محرم بك: لم أخطر بدعوى ضدى

والحرية والعدالة االجتماعية، مضيفا قال النائب البرلمانى، هيثم أبو العز الحريرى، إن المجتمع المصرى مازال يبحث عن العيش 

أنه لن يستخدم الحصانة فى أعمال منافية للقانون. وأوضح أن الحكم الصادر ضده بالسجن فى إحدى القضايا "غيابى" ولم يخطر 

بشكل رسمى بإقامة دعوى قضائية ضده، الفتا إلى أن هناك مظاليم فى السجون وأن وجود مظلوم واحد فى السجن عبء على 

وطن. وأضاف خالل حواره مع االعالمى عمرو عبد الحميد فى برنامج "البيت بيتك" أن شخصا قال إنه رآه، عقب خروجه من ال

المسجد فى أحداث محرم بك ضد شباب حركة تمرد واستهدافهم من قبل جماعة االخوان، يقوم بتحريض عدد من األشخاص 

محضر التحريات أثبت عدم صحة الواقعة، مشيرا إلى أن وكيل النيابة للقيام بأعمال شغب وعنف ضد المتظاهرين، مؤكدا أن 

لألسف أضاف اسمه فى قرار إحالة المجرمين للقضاء بالقلم الجاف، مطالبا التفتيش القضائى بالبحث فى بعض القضايا إلظهار 

 .الحقيقة

 52/00/5102 اليوم السابع 

 -توك شو:

 

  عمرو عبد الحميد منتقًدا تأمين فندق القضاة: كان ضرورًيا تحويله لقلعة حصينة

مؤكدًا أن مصريين بينهم قاضيين،  7انتقد اإلعالمى عمرو عبد الحميد، خطة تأمين فندق القضاة بالعريش، بعد استشهاد  

قاضيا، حفاظًا على صورة  031هذا الفندق كان من المفترض أن يكون قلعة حصينة، ومؤمن بشكل كبير جدًا، خاصة أن به 

   .المشهد األمنى واالنتخابى فى مصر خارجًيا

 52/00/5102 اليوم السابع

 

  "جابر القرموطى منتقدًا تأمين قضاة العريش: "مافيش خطة وال حماية وهناك خلل

رموطى، األداء األمنى فى تأمين مقر إقامة القضاة بفندق العريش، مؤكدًا أنه ال يوجد رصد أو خطة أو انتقد اإلعالمى جابر الق 

وقال عبر  .حماية كافية لهؤالء القضاة، الفتا إلى أن انتقاده ليس هجوما على أجهزة األمن وإنما حافز لتحديد األمور إلى أين تسير

إزاى؟.. قولوا لنا وماتقوليش فرنسا وال ألمانيا، عشان مش دى اللبانة اللى نقولها برنامجه "مانشيت": "اللى دخل الفندق دخل 

كل شوية.. المسألة مش كدا، الناس مش فى الشارع، دا جوة الفندق اللى المفروض أن فيه حماية، ليه مافيش حماية كافية وال 

  ."العريش تشوف الخطط خطط وال رصد.. ال يا فندم ممكن نغير خططنا شوية والجهات المسئولة فى

 52/00/5102 اليوم السابع
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  رئيس لجنة فرعية بسيناء لـ"هنا العاصمة": قوة تأمين فندق العريش لم تكن كافية 

كشف المستشار طارق نجيب، أحد رؤساء اللجان االنتخابية الفرعية فى سيناء، عن تفاصيل العملية اإلرهابية التى استهدفت  

قوة التأمين المخصصة للفندق لم تكن كافية. وقال شهداء، الفتا إلى أن  7فندق قضاة العريش أمس الثالثاء، والذى أسفر عن 

"نجيب"، إن غرفته كانت قريبة من مدخل الفندق الذى حدث به االنفجار األول، وذلك أثناء فترة النوم، مضيفًا :"سترها ربنا معانا 

 أنه :"من امبارح التأمين خالص دًامؤك .كنا نايمين 7.01تقريبًا، والساعة  7.31إن إحنا رجعنا من الفرز متأخرين، وأخر وقت للفطار 

. "االنتخابات خلصت فى شمال سيناء وهى دى المشكلة. تم اعتبار أن تسليم النتيجة بالللجان العامة وبمجرد االنتخابات خلصت

وله ن طوتابع :"مكنش فيه قوة تأمين كافية.. عربية مفخخة تخش لغاية باب الفندق دى اسمها كارثة "، الفتًا إلى أن الفندق كا

متر، وهو عبارة عن شاليهات دور أول أرضى ودور علوى، والقوة التفجيرية للسيارة المفخخة ال تطول الفندق كله،  011حوالى 

 .والهدف داخل موجه مباشرة للمطعم

 52/00/5102 اليوم السابع 

  أحمد موسى يعرض فيديو لشيعة عراقيين يمارسون طقوسهم فى مصر 

الحسين" داخل مسجد السحين  41عرض اإلعالمى أحمد موسى، فيديو يظهر العشرات من الشيعة العراقيين وهم يحيون ذكرى " 

الماضى حسب قوله. وأظهر الفيديو الذى عرضه خالل برنامجه "على مسئولتى" الشيعة بالدراسة عقب صالة العشاء يوم األحد 

وهم يلطمون على صدورهم ورؤسهم ويرددون هتافات ليست معهودة فى المجتمع المصرى. وقال إن هذا الفيديو إهداء إلى 

يسمح بنشر هذا الفكر داخل مصر؟". وانفعل ووزير األوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، متسائاًل: "من سمح لهم بقيام بذلك ومن 

قائاًل: "أنا أفكر ده فى مسجد بقم أو كربالء طلع عندنا فى مصر.. الدنيا سداح مداح وال حد بيشوف وال حد يراقب وال ياخد إجراء.. 

 ."خبط ورزع وطبل ومواويل داخل مسجد سيدنا الحسين

 52/00/5102 اليوم السابع 

  "خالد صالح ينتقد أداء األمن بحادث فندق القضاة بالعريش.. ويؤكد: "كسر قلوبنا

من حدوث مثل هذا الحادث، فى ظل اليقظة واالحتياطات  عن انزعاجه وأسفهخالل تقديم برنامجه "آخر النهار"  خالد صالح أعرب

األمنية التى تمر بها المرحلة، وفى ظل معرفة الدولة بأن هناك عمليات تستهدف قضاة الوطن، موضًحا أن هؤالء القضاة فى 

سيكون؟! وناشد خالد صالح أجهزة األمن المصرية، واألجهزة المعنية التحقيق  عهدة وذمة األمن، ولو تجاهلنا العتاب اليوم فمتى

العاجل فى هذا الموضوع، وكشف الثغرات واألخطاء، لتفاديها الحًقا، متسائاًل، عن خطط القوات األمنية فى الحفاظ على أرواح 

 .الموضوع مرور الكرام بال عتاب القضاة، قائاًل: "أنا مشاركك الجنازة والحزن واألسى، ولكن ال يمكن أن يمر

 52/00/5102 اليوم السابع

 بالعريش القضاة إقامة فندق تأمين في يقصر لم األمن: اليزل سيف

العام لقائمة "في حب مصر" اللواء سامح سيف اليزل أن القوات المسلحة والشرطة نجحوا في منع وصول السيارة  أكد المقرر

وأوضح خالل لقائه في برنامج . المفخخة إلى داخل الفندق ، نافيا وجود تقصير أمني في حادث تفجير فندق القضاة بالعريش

نظائرها في العالم ، مشدد على أن اإلرهاب األسود لم يرحم أي دولة على "على مسؤوليتي" أن حوادث اإلرهاب في مصر أقل من 

أن نسبة العمليات اإلرهابية بمصر تراجعت في هذا العام بالمقارنة مع العام السابق و. مستوى العالم والبد من مواجهته بالقوة

. 

 52/00/5102 بوابة األخبار
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http://akhbarelyom.com/article/5654f181420574d645aac3d6/%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%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%B4-1448407425
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 احمد المسلماني: منطقة الشرق األوسط تشهد "بروفة" للحرب العالمية

كشف الكاتب الصحفي أحمد المسلماني أن هناك حرب تجارب وسباق أسلحة بين الدول الغربية ، مشددا على أن الغرب ينظم 

وأضاف خالل لقائه في برنامج "السادة المحترمون" أن إسقاط الطائرة ."بروفة" لحرب عالمية ثالثة في منطقة الشرق األوسط

الروسية جعل تركيا عبئا على حلف "الناتو" ألنها أصبحت في مواجهة دولة عظمى ، الفتا إلى أن هناك تصدع في الرؤية السياسية 

وتابع إن حادث إسقاط تركيا للطائرة الروسية يعد أمرا خطيرا ، مشيرا إلى .""رجب طيب أردوغانالتركية في عهد الرئيس الحالي 

أن تركيا أدخلت نفسها في مشاكل جدية بجرأتها ، منوها إلى أن تركيا لديها مشاكل مع العديد من الدول مثل مصر وسوريا ودول 

دد على أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين تعامل بحرفية سياسية وش. الخليج ، الفتا إلى أن روسيا انضمت لقائمة تلك الدول

وأشار إلى أن .حادث وأن ال أحد يدري ما إذا كان سيصعد األمر ضد تركيا أم ال ، الفًتا إلى أن الناتو دفع بتركيا إلى مواجهة روسياالمع 

أسقط االتحاد السوفيتي بمنع النفط عنه وبالمجاهدين الرئيس األمريكي باراك أوباما يكرر ما فعله الرئيس األمريكي ريجان الذي 

 .األفغان ، مؤكًدا أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين استوعب هذا الدرس

 52/00/5102 بوابة األخبار

 

 مشادة كالمية وألفاظ خارجة بين عمرو أديب وخالد صالح

نشبت مشادة حامية وتراشق باأللفاظ بين اإلعالمي عمرو أديب والكاتب الصحفي خالد صالح حول انتقاد األخير لألجهزة األمنية 

خالل تقديمه برنامج "القاهرة اليوم" عن استيائه من كتابة خالد صالح مقااًل وأعرب أديب .في حادث تفجير فندق العريش

ينتقد فيه التقصير األمني في حادث تفجير فندق العريش ووضع موقعه اإلخباري صورة له على مقاله وهو يضحك قائال :" أنت 

ورد الكاتب الصحفي . قال ليس توقيته على اإلطالقتعادي األجهزة األمنية والقوات المسلحة بهذا المقال" ، مشيرا إلى أن هذا الم

خالد صالح قائال:" أنا من حقي أرد عليك ألنه حقي المهني والبرنامج ليس مالكي لحسابك وال تزايد على وطنيتي والبد من مواجهة 

واستطرد خالد:" . "للي أدخلتكأخطائنا ، ليرد أديب قائال:" أنت ال تعرف أي مهنية على اإلطالق وأنت لم تدخل الهوا بمزاجك أنا ا

ورد عمرو أديب منفعاًل أنت وضعت صورة في الموقع على ."أنا من حقي أرد قانونًيا ومهنيًنا ولن أقبل كالمك وهفهمك غلطك

المقال وأنت بـ"الضب" تضحك يبقى أتكلم عن المهنية ، ليرد عليه خالد صالح قائال:" هذا تجاوز وقلة أدب وغير مقبول على 

وقال أديب :"قلة أدب تقبلها أو ال تقبلها بال قرف بقا تعبنا منكم البلد مش ناقصة وال تجعلني أتحدث عن عالقتك ."قاإلطال

بنائب مرشد اإلخوان المهندس خيرت الشاطر ، وهنا غضب خالد صالح قائاًل: "أنت أكتر واحد عندك أخطاء وبالوي سودا وال تجعلني 

 أتكلم عن بالويك".

 52/00/5102 بوابة األخبار

 

   "بعد استهداف القضاة.. إبراهيم عيسى لألمن:"اتفرجوا على أفالم أمريكانى واتعلموا

طريقة األداء المصرية فى مواجهة اإلرهاب ال تختلف عن دولة كثيرة فى إنها تواجه اإلرهابيين وليس قال إبراهيم عيسى، إن 

اإلرهاب، خصوصا بعد مشهد حادث العريش ومشهد تونس اليوم. وأشار إلى أن اإلرهابيين اخترقوا الفندق اختراق مزدوج، 

 .الم األمريكانى والتعلم منهاوبعضهم استطاع الهرب، مستطردًا :"ادعوا الضباط لمشاهدة األف

 54/00/5102 اليوم السابع 

 

http://akhbarelyom.com/article/5654d353420574ba389178a9/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-1448399699
http://akhbarelyom.com/article/5654dec94205742f3e721597/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-1448402633
http://www.youm7.com/story/2015/11/24/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%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%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3/2460004#.VlV2u3YrLIU
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 النشرة المجتمعية

 -قضايا المجتمع :

 : أقتصاد

بالعريش اإلرهابى الحادث بسبب البورصة خسائر جنيه مليار 6.4  

تراجعت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية ألدنى مستوياتها في عامين متأثرة بالضغوط البيعية من قبل المؤسسات 

المصرية والعربية واالجنبية واالفراد المصريين وسط مخاوف من تزايد التوترات االقليمية عقب قيام تركيا بإسقاط طائرة حربية 

وخسر رأس المال .داء السوق بالتداعيات النفسية السلبية لحادث العريش االرهابي الذي وقع صباح اليومروسية فضال تأثر أ

مليار جنيه، بعد تداوالت متوسطة  403.4مليار جنيه من قيمته منهيا التعامالت عند  0.4السوقي اٍلسهم الشركات المقيدة نحو 

أقل بكثير من متوسطات التداوالت في اوقات االنتعاش الذي تقترب  مليون جنيه وهو معدل 421زادت في مجملها قليال عن 

 فيه من مليار جنيه يوميا. 

 45/00/5102 بوابة األخبار 

 

 في عطاء المركزي.. وتراجعه مقابل اليورو بالبنوك استقرار الجنيه أمام الدوالر

وفي تعامالت البنوك،  .واصل الدوالر األمريكي االستقرار أمام الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي للعملة الصعبة، اليوم الثالثاء

جنيه للبيع، مقابل  1.34شراء و جنيه لل 1.50وسجل اليورو مستوى .,جنيه للبيع 7.13جنيه للشراء و  7.71بلغ الدوالر مستوى 

 جنيه للبيع أمس. 1.33جنيه للشراء و 1.54

 54/00/5102 بوابة األهرام

 

 الخبز المدعمالتموين" تعلن عن مناقصة عالمية لشراء أقماح إلنتاج "

أعلنت هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن مناقصة عالمية لشراء األقماح المخصصة إلنتاج الخبز البلدى  

المدعم من العديد من الدول. وقال ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية إنه تم اإلعالن فى البورصة العالمية 

أقماح من بالد المنشأ ومنها روسيا وفرنسا ورومانيا، وذلك الستخدامها فى إنتاج الخبز البلدى المدعم، الفتا إلى أن عن شراء 

عملية الشراء ستتم من خالل مناقصة عالمية وسيتم شراء األقماح من بلد المنشأ ذات األسعار المناسبة شريطة مطابقة األقماح 

  .للمواصفات القياسية

 52/00/5102 اليوم السابع

 :أخرى  

 حالة 0111يوافق على صرف معاشات استثنائية لـ « مجلس الوزراء»

حالة من الحاالت االجتماعية والمرضية القاسية منها الحاالت  0111معاشات استثنائية لعدد وافق مجلس الوزراء على صرف 

حالة من أبناء محافظة شمال سيناء الذين أصيبوا فى العمليات  51الطارئة والعاجلة لمن قدموا خدمات وتضحيات جليلة تشمل 

 من أسر شهداء الشرطة. 07اإلرهابية باإلضافة إلى تكريم عدد 

 52/00/5102 الشروق

http://akhbarelyom.com/article/56546f52420574af09bfb35d/6-4-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-1448374098
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/114/814173/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/11/25/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9/2460135#.VlV2YHYrLIU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25112015&id=3ded38af-dd78-49df-a1ed-f063f3377fe5
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 طن لحوم فاسدة في حملة أمنية 00ألف لترسوالر وبنزين ونحو  03الداخلية تضبط 

ألف لتر سوالر  02سفرت عن ضبط أعلى أسواق بيع األسماك شنت مديرية أمن مطروح حملة تموينية مكبرة استهدفت المرور 

وفي الجيزة، تم ضبط صاحب شركة صناعات كيماوية .مخالفة مخابز 44قضية لحوم و 00إسطوانة بوتجاز، و 032وبنزين، و

قسم شرطة وفي القاهرة، تم ضبط مسئول محل وجبات جاهزة بدائرة .ألف لتر سوالر بغرض بيعها بالسوق السوداء 44وبحوزته 

طن  50كما تم ضبط مسئول عن مصنع غير مرخص وبحوزته .كيلو مصنعات لحوم فاسدة 451أول القاهرة الجديدة لحيازته 

 طن ملح مجهول المصدر  2مخالالت غير صالحة لالستخدام، و

 52/00/5102 الشروق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24112015&id=eb9f290b-303c-4d45-9f99-3928c99a43bfد/
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 الشأن األمنى

 -أخبار أمنية:

 فى الواقعة المهاجمةبينهم قاضيين فى هجوم بالعريش .. ومقتل جميع العناصر  7 مقتل

حل الفندق م ةهاجمتمت مالعملية االنتخابية للمرحلة الثانية بسيناء، أنتهاء فى عملية استهدفت رجال القضاء بالعريش عقب 

من رجال األمن ومواطن وإصابة  4أشخاص من بينهم قاضيان و 7 مقتلإقامة القضاة المشرفين على االنتخابات مما أسفر عن 

 وقتلهم العناصر المهاجمةان تم نقلهم إلى مستشفيات القاهرة.وتمكنت أجهزة األمن من التعامل مع آخرين من بينهم قاضي 05

 جميعا .

 52/00/5102 األهرام

 "متفجرات مطار القاهرة""الداخلية" توضح حقيقة 

نفى مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، صحة ما تداولته بعض المواقع اإلخبارية مساء الثالثاء، حول ضبط طردين يحتويان 

وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى اشتباه .على مواد متفجرة بمطار القاهرة قبل شحنهما إلى إحدى الدول األجنبية

باألشعة فى أجسام غريبة داخل أحد الطرود وبفحصها تبين سلبية االشتباه، حيث اتضح أنها مجموعة من الحبارات  أجهزة الفحص

 خاصة بطابعات الكمبيوتر.

 54/00/5102 بوابة األهرام

 تعذيب سجين حتى الموت العوامية باألقصر يقومون بتكسير سيارات الشرطة احتجاًجا علىأهالي 

اتهم أهالي العوامية بمحافظة األقصر ضباط قسم شرطة األقصر، بتعذيب وضرب سجين حتى الموت، وتجمهر األهالي على إثرها 

وتمكنت األجهزة األمنية .كسير عدد من سيارات الشرطةأمام القسم ومديرية األمن، وحاولوا التعدى على ضباط الشرطة، وقاموا بت

من جانبه صرح اللواء عصام الحملى، مدير أمن األقصر، بأن السجين  .من تفريقهم بإطالق نار حي بالهواء وغاز مسيل للدموع

 .بتعذيبه وضربه أصيب بحالة إعياء شديدة، وتم نقله على إثرها إلى مستشفى األقصر الدولى ونفى تماًما قيام ضباط القسم

 25/00/5102 بوابة األهرام

 المواطنين أكتوبر يثير ذعر 0بالغ بوجود قنبلة بمحيط جامعة 

نوفمبر، حالة من الفزع بين المواطنين بعد إبالغ قوات األمن بوجود قنبلة هيكلية  54أكتوبر، الثالثاء  0شهد محيط جامعة 

وعقب اإلبالغ عن العثور على جسم غريب هرع إلى مكان البالغ مأمور قسم .في حقيبة بالستيكية سوداء اللون، بجوار الجامعة

 يل، وقوات األمن وخبراء مفرقعات للتعامل مع "العبوة"، وفرض كردون أمني بالمنطقة.أول العميد محمد الطو

 45/00/5102 بوابة األخبار

 -محاكم ونيابات :

 لمتهم بحيازة مواد متفجرة بالمقطمسنوات  2السجن المشدد 

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم األربعاء، بالسجن 

وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة حيازة مواد .سنوات ضد أحمد.ع التهامه بحيازة مواد متفجرة بمنطقة المقطم 2المشدد 

 جرة عثر عليها داخل مسكنة بمنطقة المقطم.متف

 52/00/5102 البوابة نيوز

http://www.ahram.org.eg/News/131735/136/455969/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF--%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4--%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/814416/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/NewsContent/5/210/814462/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9.aspx
http://akhbarelyom.com/article/5654664a420574bb0544873c/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%A8%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-6-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%B0%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-1448371786
http://www.albawabhnews.com/1627174
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 -أعتقاالت :

 بتهمة االنتماء لألخوان واللجان النوعية  أشخاص 2القبض على  

أشخاص بتهمة  0أشخاص بتهمة االنتماء لجماعة األخوان وانهم من القيادات الوسطى لها  و  3ألقت قوات األمن القبض على 

 االنتماء إلى اللجان النوعية لألخوان.

 54/00/5102 البوابة نيوز

 أشخاص فى محافظة بنى سويف 3القبض على 

سنة، مقاول والمرشح  21رئيس مباحث مركز ناصر وضباط من األمن الوطني من ضبط عبدالعظيم ع. ع  تمكن الرائد محمد الخولي

ومحمد أ. م موظف بالوحدة المحلية بقرية أشمنت،  5105السابق لحزب الحرية والعدالة، على مقعد مركز ناصر في انتخابات برلمان 

ا ألمر النيابة العامة الصادرة بحقهم الشتراكهم في أعمال العنف وعبدالحليم م.أ موظف بأمالك الدولة ببندر ناصر، تنفيذ

 وتم تحرير محضر بالواقعة واحالتهم للنيابة العامة للتحقيق..والتخريب والتحريض ضد قوات الجيش والشرطة بالمحافظة

 54/00/5102 البوابة نيوز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.albawabhnews.com/1625442
http://www.albawabhnews.com/1625743
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 الشأن العسكري

 ــــــــــــــــــــــــــ

 السيسي يستقبل وزير الدفاع الروسي

ضور بح وزير الدفاع الروسي "سيرجى شويجو" ل استقبالهالتى تربط مصر بروسيا.واكد، خال السيسى بالعالقات التاريخيةأشاد 

باإلضافة إلى نائب وزير الدفاع الروسي، وسفير روسيا فى القاهرة، حرص  بحى وزير الدفاع واإلنتاج الحربيالفريق أول صدقى ص

مصر على تعزيز التعاون مع روسيا فى جميع المجاالت، ومن بينها المجال العسكري، بما يدعم قدرة البلدين على مواجهة مختلف 

ر الدفاع الروسى نقل تحيات الرئيس وصرح السفير عالء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن وزي التحديات.

 فالديمير بوتين الرئيس السيسى، مؤكدًا عمق العالقات الوثيقة والمتميزة التى تربط البلدين.

 52/00/1025 األهرام

 وزيرا الدفاع المصري والروسي يترأسان اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة بين البلدين

 "سيرجي كوزوجيتوفيتش شويجو" الدفاع واإلنتاج الحربي استقبل الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير

عقد الوزيران لقاء تناول تطورات األوضاع التي تشهدها المنطقة و والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا. وزير الدفاع الروسي

والتحديات اإلقليمية والدولية الراهنة، في ضوء الحرب على اإلرهاب والجهود المشتركة الستعادة األمن واالستقرار بمنطقة الشرق 

ني للجنة العسكرية المشتركة بين البلدين، وأجرى الجانبان جلسة مباحثات هامة، ترأس خاللها الوزيران االجتماع الثا األوسط.

تفق او .ة والتعاون العسكري بين البلدينوالتي تناولت العديد من الملفات والموضوعات المرتبطة بعالقات الشراكة اإلستراتيجي

حتى  ا،صر وروسيعلى زيادة التعاون في المجاالت العسكرية والفنية والتدريبات المشتركة بين م وزيرا الدفاع الروسي والمصري

 .يشمل العديد من المجاالت

 52/00/5102 الوطن

 مصر وإسرائيل ترفضان مقترحات لخفض قوات حفظ السالم في سيناء

المتحدة في شبه جزيرة سيناء، بعد أن قال مسئول مصري إنه لن يطرأ أي تغيير على قوة حفظ السالم التي تقودها الواليات 

رفضت مصر وإسرائيل مقترحات لخفضها بمقدار نحو الخمس.وكانت القوة متعددة الجنسيات والمراقبون )إم.إف.أو( وبعض من 

تبحث إجراء تغييرات على انتشارها وتفويضها، وتشكلت هذه القوة لمراقبة نزع السالح في  05الدول المساهمة فيها وعددها 

.وتخشى القوات الدولية على سالمة أفرادها 0272ه جزيرة سيناء بموجب معاهدة السالم الموقعة بين مصر وإسرائيل عام شب

بعد إصابة ستة منهم في انفجار قنبلة زرعت على طريق في سبتمبر.وأضاف المسئول "إسرائيل  0211الذين يبلغ عددهم نحو 

 .أو( في شكلها الحالي."ومصر مهتمتان بإبقاء قوة حفظ السالم )إم.إف

 52/00/5102 بوابة األهرام

 وفد عسكرى روسى يغادر القاهرة متوجهًا إلى تركيا

أشخاص متوجها إلى تركيا. وكانت هيئة األركان  3القاهرة الدولى، صباح اليوم األربعاء، وفد عسكرى روسى مكون من  غادر مطار

" 54-للقوات المسلحة الروسية، أعلنت فى وقت سابق قطع جميع اتصاالتها العسكرية مع أنقرة على خلفية إسقاط طائرة "سو

 كي.الروسية فى سوريا من قبل سالح الطيران التر

 52/00/5102 اليوم السابع

 

http://www.ahram.org.eg/News/131735/136/455989/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/844740
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/814350/814350/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81.aspx
https://www.youm7.com/story/2015/11/25/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%B1%D9%88%D8%B3%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-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/2460493
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 وزارة الدفاع الروسية: مصر تعتزم شراء كميات من األسلحة المتطورة من موسكو

 «إنترفاكس »ونقلت وكالة  كشفت وزارة الدفاع الروسية ، أن مصر تعتزم شراء كميات كبيرة من األسلحة المتطورة من موسكو.

الروسية عن وزارة الدفاع، قولها: إن وزير الدفاع سيرجي شويجو، أعطى توجيهات للخدمة االتحادية الروسية، للتعاون العسكري 

 والتقني، لالستجابة السريعة للطلبات المصرية لشراء األسلحة.

 52/00/5102 اليوم المصري

 

 وزير االنتاج الحربي لوفد روسي: استمرار تضافر الجهود المشتركة لمواجهة التطرف واإلرهاب

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير االنتاج الحربي، اليسكندر بوتابوف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي والوفد المرافق 

وأعرب العصار خالل لقاءهما، عن تعازيه لروسيا حكومة وشعبا لألحداث األخيرة، مؤكدا على  بالقاهرة.له بمقر ديوان عام الوزارة 

كما أكد أن اإلمكانات الصناعية المتطورة والتكنولوجيا  استمرار تضافر الجهود بين الدولتين في مواجهة التطرف واإلرهاب.

تعاون جيد بين مصانع وزارة اإلنتاج الحربي المصرية والصناعات الدفاعية المتقدمة لمصانع اإلنتاج الحربي، تشجع على إقامة 

وأشاد بوتابوف بمتانة العالقات المصرية الروسية،  الروسية، بما يحقق المصلحة للطرفين، وناقش الجانبان آليات هذا التعاون.

يب الفني من خالل االستغالل األمثل إلمكانات وأكد على ضرورة استمرار التعاون في المجاالت المختلفة وخاصة التصنيع والتدر

وأضاف، أن "هذا التعاون يمكن أن يمثل إضافة جديدة للعالقات  مصانع اإلنتاج الحربي في زيادة حجم االستثمار بين الدولتين.

 المصرية الروسية التي شهدت ازدهاًرا في الفترة القريبة الماضية، برعاية الرئيسين الروسي والمصري.

 52/00/5102 الشروق

 

 بان يطالب مصر بجدول زمني لفتح معبر رفح

عام لألمم المتحدة، بان "يجب على مصر وضع جدول زمني منتظم، لفتح معبر رفح )بين غزة ومصر(". هذا ما طالب به األمين ال

كي مون، مصر لفتح معبرها مع قطاع غزة أمام حركة األشخاص، ال سيما الحاالت اإلنسانية، حسبما يسمح به الوضع األمني، على 

وقال األمين العام في تقرير ناقشه الثالثاء أعضاء الجمعية العامة لألمم المتحدة، عن تطورات الوضع في  حد قوله.

 0101زال الهدف النهائي لألمم المتحدة في غزة يتمثل في إنهاء جميع حاالت اإلغالق، في إطار قرار مجلس األمن فلسطين:"ما 

 ، وعلى نحو يخفف من معاناة سكان غزة".5112للعام 

 54/00/5102 العربي الجديد

 

 وزير الدفاع الروسي لـ"السيسي": "والية سيناء" فجَّرت الطائرة المنكوبة

فاع الروسي سيرجي شويغو، الثالثاء، خالل محادثاته مع السيسي بالقاهرة إنَّ جماعة "والية سيناء"، التي تعمل في قال وزير الد

وأضاف،  " الروسية المنكوبة بوسط سيناء، نهاية أكتوبر الماضي.350شبه جزيرة سيناء، هي المسؤولة عن تفجير الطائرة "إيرباص 

للتعاون مع مصر في مجال محاربة هذه اآلفة، نحن نعرف جيًدا مشكلة اإلرهاب الحادة في مصر خالل المباحثات: "نحن مستعدون 

ومن المفزع أنَّه في شبه جزيرة سيناء يعمل فرع تنظيم الدولة اإلسالمية المسمى بوالية سيناء، الذين تلطخت أيديهم بدماء 

 المئات من الضحايا األبرياء، بما في ذلك ضحايانا".

 52/00/5102 مصر العربية

http://www.almasryalyoum.com/news/details/849151
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25112015&id=2e4cf1b1-2650-4e96-8a3e-73305b14debc
http://www.alaraby.co.uk/politics/2015/11/24/%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/808802-%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%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D8%AC%D9%91%D9%8E%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A9
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 القضاء قتلىالجنازة العسكرية ل وزير الدفاع يتقدم

الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزيرالدفاع الفريق أول صدقى صبحى، ووزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار،  تقدم رئيس

والمستشار أحمد الزند وزير العدل، والمستشار عبد اهلل فتحى رئيس نادى القضاة، والنائب العام المستشار نبيل صادق، وعددًا 

 .حادث العريش قتلىالعسكرية لالقضائية الجنازة من القيادات 

 52/00/5102 بوابة األخبار

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/565572194205749074cf6a13/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-1448440345

