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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 

 اتصاالت لرفع حظر الطيران الروسى

أكد الدكتور محمد البدرى سفير مصر فى روسيا فى كلمته أمام مؤتمر منتدي دوموديدفا الروسى لشركات الطيران والسياحة على 

أن االتصاالت جارية بين المسئولين فى مصر وروسيا لرفع الحظر الروسى على الطيران إلى مصر، مشيرَا إلى أن حادثة سقوط 

الطائرة الروسية لم تؤثر على العالقات المصرية الروسية إال فى مجال السياحة والطيران فقط، وأن توقيع اتفاق إنشاء محطة 

 الطاقة النووية لتوليد الكهرباء وافتتاح القنصلية الروسية فى الغردقة إنما يعكسان االرتباط االستراتيجى بين الدولتين.

 26/00/2102 األهرام

 

أول تعليق مصري.. الخارجية: نأسف لوقوع حادث إسقاط الطائرة الروسية "في تركيا".. ونؤكد أهمية 

 التنسيق

زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم األربعاء، أن مصر تعرب عن أسفها لوقوع حادث إسقاط  صرح المستشار أحمد أبو

الطائرة الروسية المزعج في تركيا، وتتقدم بخالص التعازي لدولة روسيا الصديقة، لفقدان أرواح بريئة نتيجة الحادث، وتقدر 

أتي ذلك في أول تعليق مصري على حادث إسقاط الطائرة الروسية، في سوريا وردًا ي اآلثار المترتبة عن الحادث لدى الجانب الروسي.

وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى أن الحادث يؤكد أهمية التنسيق بين جميع الدول  ستفسار من وكالة األنباء الروسيةعلى ا

استمرار استهداف اإلرهاب في سوريا بشكل منتظم  المنخرطة في محاربة اإلرهاب في سوريا، وأن مصر تأمل أال يؤثر الحادث على

 وقوى دون تقاطع في المصالح.

 26/00/2102 األهرام

 

 

 السفارة األمريكية ُتدين الهجوم اإلرهابي في العريش.. وتؤكد: مصر عنصر استقرار هام بالمنطقة

وقالت: "إننا  نوفمبر".  22الذي وقع بمدينة العريش يوم الثالثاء " بيان صدر اليوم، الهجوم أدانت السفارة األمريكية بالقاهرة في

انها وتابعت السفارة في بي القلبية إلى عائالت وأصدقاء الضحايا األبرياء ونتمنى للمصابين سرعة الشفاء التام.نتقدم بتعازينا 

التأكيد علي إن استهداف الفندق الذي كان يقيم به المسئولون عن االنتخابات في الوقت الذي تجري خالله المرحلة الثانية من 

وشددت علي إن مصر تلعب دوًرا حيوًيا  لرمزية العملية الديمقراطية والتنمية في مصر.االنتخابات البرلمانية ُيعد استهداًفا 

كعنصر من عناصر األمن واالستقرار في منطقة الشرق األوسط، ولفتت إلى أنه من خالل مشاركة واسعة النطاق تشمل مساعدات 

 مصر وتدعم أمنها واستقرارها، وتنميتها المستدامة. عسكرية، وتنمية اقتصادية، وبرامج للتعليم، فإن الواليات المتحدة تشارك

 26/00/2102 ألهراما

 

http://www.ahram.org.eg/News/131736/25/456099/%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-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B1%D9%81.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/814788/%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%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A3%D8%B3%D9%81-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/814658/%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%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/814658/%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%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-.aspx
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 البحرين تدين هجوم العريش.. وتؤكد مساندتها لمصر في مكافحة اإلرهاب

الذي استهدف فندًقا يقيم فيه قضاة يشرفون على االنتخابات النيابية في مدينة  ة البحرين التفجيرأدانت وزارة الخارجية بمملك

وزعته السفارة البحرينية بالقاهرة دعم مملكة البحرين التام لما تقوم به  وأكدت في بيان لها .بمحافظة شمال سيناء العريش

 تحقيق تطلعاتمصر من جهود ملموسة لتثبيت دعائم األمن واالستقرار بكل أنحاء البالد، ومساعيها الدءوبة والجادة الرامية إلى 

لمتضامن مع الجهود اإلقليمية والدولية المبذولة في التنمية واالزدهار، مجددة موقف مملكة البحرين الراسخ وا الشعب المصري

 ألجل القضاء على العنف واإلرهاب بكل أشكاله وتجفيف منابعه واجتثاث جذوره.

 26/00/2102 بوابة األهرام

 

 وزير الخارجية السودانى: الحدود المشتركة مع مصر مؤمنة تماما

المصرية  -نفى وزير الخارجية السودانى إبراهيم غندور، وجود أى اتجاه إلغالق الحدود مع مصر، مشيرا إلى أن الحدود السودانية

فى تصريح صحفى الخميس، أن أى عمليات تهريب تتم للسودانيين إلى إسرائيل  -ومنظمة من قبل الجانبين. وقال غندورمؤمنة 

تقف وراءها شبكات استخبارية مضادة، مؤكًدا أن جزءا من التحريات سيكون البحث عن هذه الشبكات التى تحاول إغراء الشباب 

السودانى عن تشكيل مجلس للعالقات الخارجية برئاسة الرئيس عمر البشير، مؤكدا  السودانى للتسلل إلى إسرائيل. وكشف الوزير

أن قرارا سيصدر قريبا فى هذا الشأن. وأشار إلى أن خطة وزارة الخارجية السودانية تستهدف إقامة عالقات مع جميع دول العالم 

لخالفات مع دول الجوار، وخاصة تنشيط ورعاية بالتركيز على الدول األفريقية والعربية والوصول لعالقة "صفرية" حول ا

 .العالقات مع دولة الجنوب وتعزيز العالقات مع الدول األوروبية، وتنشيط لجان التشاور السياسى معها

 26/00/2102 ابعاليوم الس

 

مستشار المفتي بنيويورك: الفاشية الدينية سبب اإلرهاب.. واآللة اإلعالمية للتيارات السياسية تشوه صورة 

 مصر

قال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية : إن الفاشية الدينية أساس الموجات اإلرهابية التى تواجه مصر والمجتمع 

وأوضح نجم، فى محاضرة ألقاها أمام  المتطرف الذى يتخذ من العنف والقتل والترويع واإلرهاب منهجًا له.الدولى، وصلب الفكر 

القيادات الدينية في مدينة نيويورك األمريكية أن التكفير والتفجير يمثالن المرجعية الفلسفية لكافة التنظيمات اإلرهابية 

الجمهورية في محاضرته إلى أن العمليات اإلرهابية التى شهدتها مصر وتونس  القائمة على القتل والترويع. وأشار مستشار مفتي

ولبنان وفرنسا ونيجيريا تؤكد صحة ما سبق لمصر وأن حذرت منه بالنسبة لعالمية ظاهرة اإلرهاب وأن كافة الدول ليست بمنأى 

تيًا بين كافة التنظيمات اإلرهابية وأن محركها أو معزل عنها، مشددًا أن تلك الحوادث اإلرهابية تؤكد بأن هناك تنسيقًا لوجيس

هو أيديولوجية التكفير والتفجير، مطالبًا المجتمع الدولى باتخاذ اإلجراءات الفاعلة والصارمة للتصدى لتلك التنظيمات على حد 

على تشويه صورة مصر  أوضح أن اآللة اإلعالمية لبعض تيارات العنف السياسي تعملو سواء والقضاء على اإلرهاب أينما وجد، .

لدى عدد من دوائر صنع القرار في الخارج، وتعمد إلى تصدير خطاب سياسي يناقض ما تقوم به تلك الجماعات من أعمال عنف 

 وتدمير على أرض الواقع.

 26/00/2102 بوابة األهرام

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/814515/%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%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%83.aspx
https://www.youm7.com/story/2015/11/26/%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%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%89--%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7/2462056
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/814563/%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%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8.aspx
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 الرئيس الشيشاني: المصريون يرفضون اإلرهاب وعلى موسكو إدراك ذلك

مناشدا الحكومة الروسية أن تتفهم طبيعة أكد الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، أن الشعب المصري يرفض األحداث اإلرهابية، 

وقال خالل حوار خاص مع اإلعالمي عمرو عبد  الشعب المصري، وال تلقي التهم جزافا، متعهدا بحماية رجال األعمال في الشيشان.

يدي علماء من "، إن هناك علماء من بالده يتلقون العلم الديني على أtenالحميد مقدم برنامج "البيت بيتك" المذاع على شاشة "

وأضاف أن هؤالء العلماء يقومون  مصر وسوريا لمخاطبة الشباب الشيشاني لتفادي التحول اإلرهابي المنتشر مؤخرا بالعالم .

بتعليم الشباب جوهر اإلسالم الحقيقي، وأن من ال يستجب فيقومون بترحيله بتذكرة ذهاب بال عودة للعالم اآلخر في حال عدم 

 االقتناع.

 26/00/2102 بوابة األخبار

 صيادًا احتجزوا فى ليبيا 02نقيب الصيادين:"الخارجية" تنجح فى إطالق سراح 

صياد إلى أرض  02نقيب الصيادين بكفر الشيخ أن نقابة الصيادين نجحت بالتعاون مع وزارة الخارجية فى إعادة قال أحمد نصار 

صياد كانوا على متن مركب الصيد المسماة "النادر" وتم القبض  02الوطن بعدما كانوا محتجزين فى ليبيا . وأضاف "نصار" أن الــ 

ازى الليبية بتهمة دخول المياه اإلقليمية الليبية بدون تصريح وهذا كان مخالف عليهم من قبل مجموعة من "الثوار" فى بنغ

للحقيقة مشيرًا إلى أنه بعد اتصاالت وتنسيق على مدار خمسة شهور بين النقابة ووزارة الخارجية نجحت النقابة والخارجية في 

صياًدا آخرين محجوزين منذ  83متبقى فى السجون الليبية صياد وصلوا اآلن إلي ميناء السلوم البري . وقال نصار :" أصبح  02عودة 

 ."ستة أشهر وتطالب النقابة الخارجية ببذل مجهود أكثر حتى يتم اإلفراج عنهم

 26/00/2102 اليوم السابع

 يدعو نظيره الموريتاني لزيارة مصر« السيسي»

استقبل الرئيس محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية اإلسالمية الموريتانية بالقصر الرئاسي السفير المصري أحمد فاضل 

ار ي إطوقد ذكر السفير المصري أنه سلم الرئيس الموريتاني، رسالة من السيسي متضمنة دعوته لزيارة مصر، وذلك ف يعقوب.

وأشار السفير المصري، في بيان وزعته الخارجية، األربعاء، أن الزيارة تأتي في إطار مناقشة  تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف السفير يعقوب أن العالقات بين  كافة قضايا المنطقتين العربية واألفريقية، ومن بينها األمن في منطقة الساحل.

األفريقيين تترقي يوًما بعد يوم بما يعود بالنفع علي البلدين والشعبين في العديد من المجاالت، وأن هذه البلدين العربيين 

 الزيارة المرتقبة يتوقع لها أن تؤسس لنقلة كبري في هذه العالقات.

 22/00/2102 الشروق

 مصر تستنكر ممارسات االحتالل اإلسرائيلي أمام األمم المتحدة

احتفلت األمم المتحدة بيوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، وناقشت الجمعية العامة على مدار اليومين الماضيين 

وذكر بيان أصدرته وزارة الخارجية،أن السفير عمرو أبو العطا  المحتل.البنود الخاصة بالقضية الفلسطينية والجوالن السوري 

مندوب مصر الدائم لدي األمم المتحدة، ألقى كلمة مصر أمام الجمعية العامة واستنكر فيها ما شهدته الفترة الماضية من استمرار 

محاوالت تكريس واقع جديد علي األرض من خالل لالحتالل غير الشرعي لألراضي الفلسطينية، بل وإمعان االحتالل اإلسرائيلي في 

تصاعد غير مسبوق في األنشطة االستيطانية المدانة دولًيا، وتوجه غير إنساني متزايد في هدم منازل الفلسطينيين واالستيالء 

 على أراضيهم.

 26/00/2102 الشروق

http://akhbarelyom.com/article/5656278f42057490488f5915/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%B0%D9%84%D9%83-1448486799
https://www.youm7.com/story/2015/11/25/%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D9%81%D9%89-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-15-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D9%88%D8%A7-/2461660
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25112015&id=fe27264b-f5c4-4862-af22-58b0e9e60b2a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25112015&id=9ef290c9-3281-412f-960d-146efe455dd7
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 يؤكد أهمية الدور المصري في مكافحة اإلرهاب« شكري»

أجرى سامح شكري وزير الخارجية، على هامش زيارته لطوكيو، عددا من اللقاءات اإلعالمية مع كبرى وسائل اإلعالم اليابانية 

وعن أهم لقاءات وزير الخارجية اإلعالمية  لألوضاع السياسية واالقتصادية في مصر. والمقروءة، في سبيل نقل الصورة المرئية

 «NHK»أجرى حوارا تلفزيونيا مطوال مع قناة « شكري»في اليابان، ذكر المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن 

 دوائر المال واألعمالصحف االقتصادية واألوسع انتشارًا بين أكبر ال «NIKKEI»األكثر مشاهدة في اليابان، باإلضافة إلى صحيفة 

وقد تطرق وزير الخارجية، خالل المقابالت اإلعالمية، إلى تطورات  أقدم الصحف اليومية. «Mainichi»فضاًل عن صحيفة 

كما أكد شكري على .  افةلتعزيز التعاون على األصعدة كوالفرص المتاحة أمام الجانبين  القات الثنائية بين مصر واليابانالع

أهمية الدور المصري في مكافحة اإلرهاب واألفكار المتطرفة، واستعرض الرؤية المصرية لتناول العديد من القضايا اإلقليمية 

والدولية، فضاًل عن شرح آخر التطورات السياسية واالقتصادية على الصعيد الداخلي، وجهود الحكومة لتشجيع االستثمارات 

في مصر في القطاعات ذات األولوية التنموية، والفرص المتاحة أمام االستثمارات اليابانية، فضال عن اإلجراءات الصارمة األجنبية 

التي اتخذتها مصر لتأمين المقاصد السياحية وتطلعنا لمضاعفة اعداد السائحين اليابانيين المعروفين بشغفهم بالحضارة 

 المصرية.

 22/00/2102 الشروق

 «مثار انتقادات»لو طبقنا إجراءات بلجيكا لمواجهة اإلرهاب سنكون «: الخارجية»

لو طبقت اإلجراءات نفسها التي تتبعها قال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، الخميس، إن مصر 

، في تصريحات صحفية، إنه عندما تتعرض دولة كبيرة «أبوزيد»وطالب  «.مثار انتقادات»بلجيكا في مواجهة اإلرهاب فستكون 

عتبرها لهجوم إرهابي، فإنها تقوم بتعزيز إجراءاتها األمنية ومراجعة إجراءاتها، وتضع من القوانين التي في الظروف العادية ي

، وتتابع المشتبه «تحد أو تقيد من الحريات وتعزز من إجراءات المراقبة وتشدد من إجراءات حركة البشر عبر الحدود»البعض 

ولعل هناك فرصة اآلن ومناسبة إلعادة النظر في »بقوله « الخارجية»وعقب المتحدث باسم  فيهم وتوسع دائرة االشتباه.

مصر في مراحل سابقة، والتى كانت تشير إلى أن مصر في حربها ضد اإلرهاب تتجاوز أو تزيد في االنتقادات التي كانت توجه إلى 

إجراءات تقييد الحريات، وأن هذا واقع نراه اآلن، وأن التهديد االرهابى أصبح يمس الجميع ويجب معه تشديد اإلجراءات على كافة 

يع اآلن، وأن قضية اإلرهاب بزغت على الساحة العالمية من جديد إلى التهديد اإلرهابى يمس الجم« أبوزيد»ولفت  «.المحاور

 كأولوية أولي خالل األيام األخيرة، وخاصة بعد العمليات اإلرهابية التي استهدفت فرنسا ومالي ولبنان.

 26/00/2102 المصري اليوم

 األردني" يشيد بقوة العالقات مع مصر رئيس "النواب

أكد المهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب األردني أن العالقات المصرية األردنية هي نتاج تاريخ طويل من التعاون 

والشراكة بين البلدين في القطاعات المختلفة، عالوة على أنها اكتسبت قوة ومتانة مضاعفة في عهد الرئيس عبد الفتاح 

"إن الملك عبد اهلل الثاني يدعم مصر بشكل  -في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق األوسط في عمان  -وقال  السيسي.

مستمر، ويؤكد دوما خالل لقاءاته السياسية مع زعماء وقادة العالم أهمية مساندتها في المجاالت األمنية والعسكرية واالقتصادية 

ونوه في الوقت ذاته بأن ملك األردن كان أول زعيم عربي ودولي يزور  رى تحتل ثقال عربيا مؤثرا".اقتناعا منه بأن الشقيقة الكب

 يونيو لدعم وتأييد الشعب المصري في خياراته". 81القاهرة عقب 

 26/00/2102 البوابة نيوز

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25112015&id=2bc7815a-cac7-4d8f-be4f-ad15549075b3
http://www.almasryalyoum.com/news/details/849654
http://www.albawabhnews.com/1628890
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 لدخول لجوازات السفر الدبلوماسية والمهمةإعفاء مصر وإندونيسيا لتأشيرات ا

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه األسبوعي اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار 

رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق بين الحكومتين المصرية واالندونيسية بشأن اإلعفاء من تأشيرات الدخول لحاملي 

 سبتمبر الماضي. 2وازات السفر الدبلوماسية ولمهمة والخاصة، والموقع في جاكرتا بتاريخ ج

 22/00/2102 الشروق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25112015&id=bde6c659-c254-46dd-b4ab-850f5df72603


 

 

2102نوفمبر  62نشرة   مرصد اإلعالم المصري       7   

 

 السياسة الداخلية

 -الرئاسة المصرية :

 السيسي يستقبل األمير السعودي "الوليد بن طالل"

ت والتي تعكس ما تتميز به العالقا ر وباستثماراته الضخمة منذ سنواتبمواقف األمير الوليد بن طالل الداعمة لمص لسيسيأشاد ا

الوليد بن طالل رئيس مجلس إدارة شركة المملكة  سيسيجاء ذلك خالل استقبال ال المصرية السعودية من متانة وعمق.

صرح و القابضة، وذلك بحضور أشرف سالمان وزير االستثمار، والسفير أحمد القطان سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

يل ما ن وتذلالسيسى أكد حرص مصر على التعاون مع جميع المستثمري ث الرسمي باسم الرئاسة بأن السفير عالء يوسف المتحد

يواجههم من عقبات في المشروعات االستثمارية التي ُينفذونها بمصر، والسيما المستثمرين العرب الذين يربطهم تاريخ طويل 

 من التعاون مع مصر مثل "الوليد بن طالل".

 26/00/2102 األهرام

 

ومطالب بإنشاء  السيسى يبحث مع مجلس علماء مصر تطوير قطاعى التعليم والصحة والمشروعات الوطنية

 لجنة لتنمية األخالق والضمير

السيسى أمس بأعضاء مجلس علماء وخبراء مصر، حيث تناول اللقاء العديد من الموضوعات ذات الصلة بعدد من القطاعات  ِاجتمع

الحيوية الالزمة لتحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالمجتمع المصري، التى جاء فى مقدمتها تطوير قطاعّي التعليم والصحة، 

لمجتمع المصري، فضاًل عن تناول عدد من المشروعات الوطنية التى تدرسها الدولة واالرتقاء بمنظومة األخالق والقيم فى ا

وبالنسبة لالرتقاء بالمنظومة القيمية واألخالقية في المجتمع  لتطوير قطاعات الطاقة والنقل والسكك الحديدية وغيرها.

 ماءل واالنتألخالق والضمير، وتعزيز قيم العمإنشاء لجنة لتنمية ا على السيسي المصري، اقترح أعضاء مجلس علماء وخبراء مصر

على أن منظومة القيم واألخالق في المجتمع تعد الحاكم  سيسيوفي هذ الصدد أكد ال لتباشر عملها تحت رعاية مؤسسة الرئاسة. 

لمزيد من العمل ووازعًا األول لسلوك المواطنين في المجتمع، وتقوم بدوٍر جوهري في تقدم الشعوب واألوطان، وتمثل حافزًا 

 فضاًل عن نشر الُرقي والتحضر في كافة مناحي الحياة سواء في الشارع المصري أو على المستويين الثقافي واألدبي. واإلنتاج

 26/00/0221 األهرام

 المركزي البنك قانون من 2 بالمادة عليه المنصوص التنسيقي المجلس تشكيل بإعادة جمهوري قرار
من قانون البنك  ٢والخاص بإعادة تشكيل المجلس التنسيقي المنصوص عليه في المادة  ٥١٤٢لسنة  ١٣٤أصدر السيسي القرار الجمهوري رقم 

أعصاء بحكم وظائفهم، وهم محافظ البنك المركزى، ووزراء االستثمار، المالية، التجارة والصناعة، ونائب  أوال.  المركزي والجهاز المصرفي والنقد

اعضاء من ذوى الخبرة، وهم الدكتور فاروق عبد الباقى  -محافظ البنك المركزى، ووكيل محافظ البنك المركزى لقطاع السياسة النقدية. ثانيًا

والدكتورة عبلة عبد اللطيف. ويضع المجلس التنسيقى أهداف السياسة النقدية، بما يحقق االستقرار فى العقدة، والدكتور محمد العريان، 

 ٨٨األسعار وسالمة النظام المصرفى، وذلك فى إذار السياسة االقتصادية العامة للدولة، وبكارس اختصاصاته فى ضوء ما ورد بالقانون رقم 

وكان السيسي قد أصدر   .هما. ويحدد رئيس مجلس الوزراء المرضوعات التى تعرض على المجلسوالؤحته التنفيذية المشار إلي ٥١١٣لسنة 

 ٥١٤٢لسنة  ١٥٤كما أصدر القرار رقم  .بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة طارق حسن عامر ٥١٤٢لسنة  ١٥٨القرار رقم 

 .٥١٤٢/٤٤/٥٤هالل، نائبين لمحافظ البنك المركزي لمدة أربع سنوات اعتبارا من بتعيين كل من جمال عبد العزيز نجم ولبني محمد 

 26/00/2102 بوابة األخبار

http://www.ahram.org.eg/News/131736/25/456085/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131736/136/456162/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-.aspx
http://akhbarelyom.com/article/5656bf79420574bb03357227/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-5-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-1448525689
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 اليوم« االتحادية»السيسي يلتقي شريف إسماعيل ووزير المالية بـ

وزير المالية ، وذلك الستعراض  يلتقي السيسي ، الخميس، بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بحضور هاني قدري

يأتي االجتماع في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة مناقشة برنامجها، من خالل اللقاءات  خطط وبرامج الحكومة المستقبلية.

 التي يعقدها رئيس الوزراء مع الوزراء كل على حده.

 26/00/2102 المصري اليوم

 -الحكومة المصرية :

عقب لقاء وزيري العدل والهجرة بوفد االتحاد األوروبي.. البدء في تفعيل اتفاقية دعم إصالح وتحديث إدارة 

 العدالة

اًعا تنفيذًيا عقد المستشار أحمد الزند وزير العدل، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، ووفد من االتحاد األوروبي، اجتم

اليوم األربعاء، للبدء فوًرا في تنفيذ اتفاقية التمويل المبرمة بين وزارة العدل واالتحاد األوروبي بشأن دعم إصالح وتحديث إدارة 

 العدالة، والممول من االتحاد األوروبي بمبلغ عشرة ماليين يورو.

 26/00/2102 بوابة األهرام

 بابا للتوافق حول موعد االجتماع السداسي بشأن سد النهضةوزير الري: جار التنسيق مع أديس أ

صرح الدكتور حسام الدين مغازي، وزير الموارد المائية والري بأن التنسيق اليزال مستمرا بين وزارة الخارجية والري بكل من مصر 

خارجية والموارد المائية بالدول والسودان وإثيوبيا للتوافق حول الموعد المناسب لعقد االجتماع السداسي بمشاركة وزراء ال

 الثالث بخصوص سد النهضة طبقًا ألجندة الوزراء..

 26/00/2102 بوابة األهرام

العجاتي: الحكومة تعد مشروعات القوانين للعرض على البرلمان.. و"اإلصالح التشريعي" مستمرة كـ"بيت 

 خبرة"

أكد مجدي العجاتي وزير مجلس النواب أن الحكومة تعد عددا من مشروعات القوانين للعرض على البرلمان القادم منها قانون 

وترميمها، وقانون العدالة االنتقالية، إضافة إلى القوانين التي نص عليها الدستور وستعرض على البرلمان فور الكنائس 

وأكد في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن الحكومة أعدت كافة القوانين التي صدرت في الفترة السابقة للعرض  انعقاده.

وأضاف أن هناك رأًيا  يوما؟".  ٤٢يعقل أن يناقش البرلمان هذه القوانين خالل  قانونا، قائال: "هل ٥٤٢على البرلمان، وهي نحو 

بأنه إذا كانت الحياة الدستورية معطلة فال أهمية للعرض على البرلمان، لكن الحكومة في كل األحوال ستعرض القوانين على 

 ي نظرها.البرلمان وهو ميعاد وجوبي ودور الحكومة عرض القوانين فقط وهو صاحب الحق ف

 26/00/2102 األهرام

 أبريل 23 حتى يكفي القمح احتياطي: التموين وزير

إن احتياطي القمح االستراتيجي لدى مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم يكفي لتغطية  قال وزير التموين خالد حنفي

أمس  سي والفرنسي والروماني في مناقصةألف طن من القمح الرو 221واشترت، مصر  أبريل المقبل. 23احتياجات البالد حتى 

 دوالر للطن شامال تكاليف الشحن. 212.02ديسمبر بمتوسط سعر  80و 20نوفمبر، وذلك للشحن في الفترة بين  22االربعاء 

 26/00/2102 بوابة األخبار

http://www.almasryalyoum.com/news/details/849674
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/NewsContent/13/70/814808/%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%B9%D9%82%D8%A8-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/814604/%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%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/814695/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8.aspx
http://akhbarelyom.com/article/5656adfb420574bd7c7e802f/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D9%8A%D9%83%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%AA%D9%89-23-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-1448521211
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 فى شرم الشيخ« أمة واحدة»خالد فودة ووزير اإلعالم الكويتى يقودان مسيرة 

قاد محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، ووزير اإلعالم ووزير الدولة لشئون الشباب بالكويت، ورئيس المجلس الوطنى للثقافة 

مسيرة أمة واحدة شباب واحد علم »والفنون واآلداب، سلمان الحمود الصباح، مسيرة نظمتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار 

هرجان الشباب العربى للثقافة والفنون وإحياء التراث، بالتعاون مع مجلس الشباب العربة للتنمية ، أمس، خالل فاعليات م«موحد

 نوفمبر الحالى، فى مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ. 23إلى  22المتكاملة خالل الفترة من 

 26/00/2102 الشروق

 

 لدينا بدائل في حالة استمرار مماطالت الجانب اإلثيوبي.. ولكل حادث حديث«: الري»

أعرب الدكتور عالء ياسين، مستشار وزير الري لشؤون السدود، عن قلقه من عدم البدء حتى اآلن في الدراسات التي ستحدد تأثيرات 

ونفى  «.هذا الموضوع مقلق جًدا بالنسبة لنا»على مصر والسودان، والتسارع في بناء السد على األرض، قائًلا:  سد النهضة

،  ما تردد حول رفض السودان «العاصمة»، الذي يعرض على فضائية «حضرة المواطن»في مداخلة هاتفية لبرنامج « ياسين»

ال يوجد لدينا ما يدل على أنه تم رفض »الث، والذي طالبت به مصر، قائًلا: وإثيوبيا عقد بين وزراء الري والخارجية بالدول الث

ن نح»، مضيًفا: «مصر لديها بدائل وخيارات كثيرة ستلجأ إليها في حالة استمرار مماطالت الجانب اإلثيوبي»وقال إن  «.االجتماع

ى ونر عة التخزينية الكبيرة لسد النهضةسنحن معترضون على ال»وأضاف  «.اآلن في مسار تفاوضي حضاري، ولكل حادث حديث

 «.أنها ستتسبب في أضرار كثيرة على الموارد المائية، والطاقة المولدة من السد العالي

 26/00/2102 الشروق

  -األنتخابات البرلمانية :

 ٢٢مقعدا.. واإلعادة فى  ٠١تحصد « فى حب مصر» لالنتخابات الثانية المرحلة فى التصويت نسبة ٪ ٥٢٫٨

 ٤١٥دائرة من 

أعلن المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا لالنتخابات نتائج الجولة األولى من المرحلة الثانية انتخابات مجلس النواب والتى 

مقعدا على النظام  222مرشحا على  2308محافظة فى الداخل ، وتنافس فيها  08سفارة وقنصلية فى الخارج وفى  080ت بـ أجري

هى بنما وصربيا وبنين  فى الخارج وقال رئيس اللجنة إن الدول التى لم يصوت فيها أحد مقعدا على نظام القائمة. 61الفردى و

 222آالف و 212مليونا و 23وموزمبيق وليبيريا. وبالنسبة لالنتخابات داخل مصر بلغ عدد الناخبين فى محافظات المرحلة الثانية 

ماليين  7وبلغ عدد األصوات الصحيحة  %20.38ناخبا بنسبة حضور  00ألفا و 202ماليين و 3ناخبا ، وعدد من أدلوا بأصواتهم 

وتابع رئيس اللجنة العليا لالنتخابات  .%6.3صوت بنسبة  211ألفا و 272واألصوات الباطلة  %08.21صوتا بنسبة  600ألفا و 380و

مرشحين وهم محمود عثمان أحمد دائرة مدينة االسماعيلية طلعت السويدى دائرة ديرب  0أن عدد الفائزين من الجولة األولى 

كبير ، محمود خميس دائرة بلبيس ، وسمير غطاس دائرة مدينة نصر ، خالد يوسف دائرة  نجم ، على السيد المصيلحى دائرة أبو

كفر شكر ، وأحمد رجب شحات محمد بدوى دائرة طوخ ، جازى سعد دائرة وسط سيناء ، وابراهيم محمد ابراهيم دائرة رفح والشيخ 

وجنوب ووسط الدلتا ، وقطاع شرق الدلتا قد فازت زويد. وأضاف المستشار أيمن عباس أن قائمتى فى حب مصر بقطاع القاهرة 

دائرة انتخابية على النظام الفردى  012دائرة من بين  00مقعدا. وتابع أن الدوائر التى سوف تجرى فيها االعادة  61وحصلت على 

 محافظة.   08فى 

 26/00/2102 األهرام

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26112015&id=9d718926-ab86-41af-be9b-e3454e2e0bd6
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26112015&id=0b3266af-0cbd-4974-9e43-4e8e76411859
http://www.ahram.org.eg/News/131736/25/456249/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%A2%D9%A9%D9%AB%D9%A8-%D9%AA-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%C2%AB.aspx
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التجاوزات واالنتهاكات من المرشحين وأنصارهم ال تؤثر على نتائج  التقارير المبدئية للبعثات الدولية

 التصويت

وسالمة  العملية االنتخابيةأكدت التقارير المبدئية للبعثات الدولية لمتابعة المرحلة الثانية من االنتخابات البرلمانية أن تنظيم 

محافظة بهذه المرحلة، تمت وفق اإلجراءات التى حددتها اللجنة العليا لالنتخابات لالقتراع داخل مصروقانون  08إجراءاتها فى 

 تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المنظم للعملية االنتخابية، وأنها توافقت لحد كبير مع المعايير الدولية لالنتخابات لألمم

وأن التجاوزات زاإلنتهاكات من المرشحين  المتحدة، والقواعد الدولية لالنتخابات الحرة التى حددها اإلتحاد البرلمانى الدولي.

 وأنصارهم ال تؤثر على نتائج التصويت.

 26/00/2102 األهرام

 فى حب مصر": هيكل تنظيمى جديد للقائمة تحت قبة البرلمان

عنها فى المرحلة  قال الدكتور أحمد سعيد، عضو اللجنة التنسيقية لقائمة "فى حب مصر"، والفائز بعضوية مجلس النواب

الثانية، أن القائمة سيكون لها هيكل تنظيمى جديد فى البرلمان، فى ضوء االئتالف الذى تسعى لتشكيله، بخالف اللجنة 

التنسيقية التى تشكلت مع تدشين القائمة، موضحًا أنه سيتم االتفاق على الهيكل الجديد فى أول اجتماع للقائمة، والذى قد 

 حلة اإلعادة.يكون بعد انتهاء مر

 26/00/2102 اليوم السابع

 «تحت القبة»تتحرك لتشكيل تحالف األغلبية « فى حب مصر»

 يضم حتى ، انتهت بالفعل من تشكيل تحالف لألكثرية تحت قبة مجلس النواب،«فى حب مصر»أكدت مصادر مطلعة، أن قائمة 

 821على الفردى، الفتة إلى أن عدد نواب التحالف قد يزيد على  211، من نواب القوائم، ونحو 021نائب، منهم  811اآلن أكثر من 

وقال اللواء سامح سيف اليزل، المقرر العام لقائمة  بعد انتهاء المرحلة الثانية، مما يمكنه من تشكيل األغلبية وليس األكثرية.

من الفائزين  811، إن اللجنة التنسيقية للقائمة، نجحت حتى اآلن، فى تكوين كتلة برلمانية تضم «الوطن»، لـ«فى حب مصر»

بعضوية مجلس النواب، عدد كبير منهم من المستقلين، الفتًا إلى هناك مفاوضات مع حزب المصريين األحرار، لالنضمام إلى 

أضاف و االنتخابية، للوصول إلى مبادئ وأهداف عامة، تنظم انضمامه إلى الكتلة.الكتلة البرلمانية، وستستمر بعد انتهاء العملية 

التشاور الجاد حول ضم عدد آخر من األحزاب والمستقلين سيكون عقب إعالن النتائج النهائية لالنتخابات، «: »سيف اليزل»

 الكتلة البرلمانية للقائمة من ثلثى أعضاء المجلس.، الفتًا إلى أنه يسعى لتكوين «وسيستمر حتى األيام األولى النعقاد البرلمان

 26/00/2102 الوطن

 يعلن تدشين حزب سياسى بعد فشله فى االنتخابات« التحالف الجمهورى»

 «فى حب مصر»هانى الجبالى، بعد سقوطها أمام قائمة اتجهت قائمة التحالف الجمهورى للقوى االجتماعية، بقيادة المستشارة ت

فى سباق االنتخابات البرلمانية، إلى االستمرار فى العمل السياسى من خارج البرلمان، عن طريق تأسيس حزب سياسى. وقالت 

اسى إلعداد مشروع سي إن التحالف لن يتم حله بعد انتهاء االنتخابات، وسيواصل العمل السياسى خالل الفترة المقبلة،« الجبالى»

 كبير، مشيرة إلى أن التوجه العام سيكون بإنشاء حزب سياسى.

 26/00/2102 الوطن

 

 -األحزاب:

http://www.ahram.org.eg/News/131736/145/456115/%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%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7.aspx
https://www.youm7.com/story/2015/11/26/%D9%81%D9%89-%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%89-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/2462007
http://www.elwatannews.com/news/details/845536
http://www.elwatannews.com/news/details/845533
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 قيادات بـ"الحركة الوطنية" يلتقون "شفيق" فى أبو ظبى لمناقشة نتائج االنتخابات

 مؤكدًا أن الزيارة حالية للفريق أحمد شفيق بأبو ظبىعن تفاصيل زيارته ال اهد القيادى بحزب الحركة الوطنيةكشف أسامة الش

موضحًا أنه تم خالل اللقاء استعراض أخر تطورات المشهد االنتخابى فى ظل النتائج التى  ت بعقد لقاء مع الفريق منذ يومينبدأ

مؤكدًا أنه من المقرر أن يجمعه بشفيق لقاء أخر اليوم الخميس. وأضاف الشاهد أن شفيق فضل  ةحققها حزب الحركة الوطني

وأنهم  يخوض حزبه االنتخابات من خاللها الصمت خالل مرحلة االنتخابات ألنه رأى أن هناك تجاوزت حدثت فى حق القائمة التى

ر إلى أن شفيق أكد خالل اللقاء على أن اختياره الصمت جاء ألنه لم يعطوا الوقت الكافى فى الدعاية االنتخابية حسب قوله. وأشا

 ".اع التى يراها خطأ "البعض بيزعلعندما يخرج ويهاجم هذه األوض

  26/00/2102 اليوم السابع

 "المصريين األحرار":تطوير حمالت مرشحينا فى "اإلعادة" لحسم اغلب المقاعد

قال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين األحرار، أن الحزب يعمل على تطوير فريق حمالت مرشحيه فى الجولة الثانية 

التى يخوض عليها مرشحيه جولة اإلعادة فى المرحلة ليتوافق مع المرحلة المقبلة، وحتى يستطيع الحزب حسم أغلب المقاعد 

على أنه يتم التوصل حاليا مع المرشحين عن الحزب فى جولة اإلعادة للتأكيد على  الثانية من االنتخابات البرلمانية. وشدد "وجيه

 رفة العمليات الرئيسيةالعمل المستمر مع المواطنين وتكثيف تواجدهم فى الشارع خالل الفترة المقبلة وكذلك التواصل مع غ

 للحزب فى القاهرة ، مشيرا إلى أن مرشحى حزب المصريين األحرار سيواصلون التقدم وإحداث نتائج إيجابية خالل مرحلة اإلعادة.

 26/00/2102 اليوم السابع

 مستقبل وطن: سنترشح على لجان الصناعة والتعليم واإلسكان والشباب فى البرلمان

مرشحا، تأهلوا لجولة اإلعادة المقرر  02مرشحا من إجمالى  27أكد أحمد حسن، المتحدث الرسمى باسم حزب مستقبل وطن، إن 

نستهدف فى جولة اإلعادة، أن نصل لنسبة تصل «: »الشروق»، مضيفا لـ%22ديسمبر، بنسبة تصل لقرابة  2و 0إجراؤها يومى 

وأوضح حسن ال نسعى ألكثرية، وإن لم نصبح الحزب األول فى البرلمان،  من إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب. %02لـ 02لقرابة 

ابع وت «.برلمانى متميز يحوز ثقة ناخبيه فلن نقل عن الحزب الثانى على األقل، وذلك دون تحالفات، ونعد المواطن المصرى بأداء

الحزب يستهدف المنافسة، على كل اللجان الفرعية فى البرلمان المتعلقة بشكل مباشر بتحسين »المتحدث باسم مستقبل وطن، 

تحالفات وعن ال أحوال المواطن المصرى، وهى لجان التعليم، واإلدارة المحلية، واإلسكان والصناعة، والشباب، بعدد خمس لجان.

مع باقى األحزاب، قال حسن: إن فكرة االنصهار داخل كتلة بعينها غير مطروحة، لكن قد يحدث تفاهمات مع كتل برلمانية حزبية 

 «.معينة، واألقرب لنا هى قائمة فى حب مصر، وحزبا المصريين األحرار والوفد

 26/00/2102 الشروق

 «المصرى الديمقراطى»الخراط خلفا ألبوالغار فى 

الخراط، مرشح الحزب فى مدينة نصر، قال باسم كامل، عضو الهيئة العليا لحزب المصرى الديمقراطى االجتماعى أن خسارة إيهاب 

وأضاف أن الخراط لم يقدر على منافسة المال السياسى الذى ظهر بكثافة فى هذه الدائرة، موضحا أن مرشحى  لم تكن متوقعة.

ه حوأشار إن خسارة الخراط ستدفع به إلى موقع متقدم فى الحزب، مرجحا ترش إلى استخدام الرشاوى االنتخابية الحزب لم يلجأوا

 إذا لم يرغب»وقال كامل  لرئاسة الحزب خلفا لمؤسسة محمد أبوالغار، فى االنتخابات الداخلية المنتظر إجراؤها خالل أشهر قليلة.

 «.زياد بهاء الدين نائب رئيس الحزب فى التقدم والترشح بعد أبوالغار، سيكون خيارنا إيهاب الخراط

 26/00/2102 الشروق

https://www.youm7.com/story/2015/11/26/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B8%D8%A8%D9%89-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC/2462011
https://www.youm7.com/story/2015/11/26/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84/2461680
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26112015&id=196ce3ae-dff5-4450-ae14-928b4f6017f3
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26112015&id=72ae0569-5fae-4c09-be34-ac26546b22b4
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 يبدأ حملة ترميم بنيان الحزب ومصالحه الغاضبين« النور»

مرشحين فقط على  3بدخوله اإلعادة بـ  بعد خسارة حزب النور القوائم االنتخابية، ونتائجه الضعيفة فى المرحلة الثانية

المقاعد الفردية، سادت حالة من الغضب قواعد الحزب نتيجة عدم إدارة الملف االنتخابى بشكل جيد، بجانب التركيز على قائمة 

ئة األوضاع ما دعا الحزب إلى االستعانة بعدد من مشايخ الدعوة السلفية، لتهد غرب الدلتا وإهمال قائمة القاهرة ووسط الدلتا.

وقال محمد إبراهيم منصور األمين العام  وامتصاص غضب القواعد والشباب، وترميم بنيان الحزب الذى كاد يتعرض لالنهيار.

المساعد للنور، إن الحزب تعرض لحملة تشويه لم يسبق لها مثيل، على الرغم من مواقفه الوطنية التى تعلى من الصالح العام 

ضيقة، مضيفا فى بيان له، أمس، أن الحزب جنب البالد اإلنزالق فى فوضى الصراع األهلى والحفاظ على على المصالح الحزبية ال

مؤسسات الدولة، كى ال يصيبها ما أصاب الكثير من مؤسسات الدول المجاورة، وأوضح منصور أن النور حاز ثقة ثلث أصوات الناخبين 

 حزبا تشاركت فى الثلثين الباقيين، 21فى مقابل 

 26/00/2102 الشروق

 

 "النور" يشتكي الحكومة لوسائل اإلعالم األمريكية

والجولة األولى من المرحلة  ظهر به الحزب فى المرحلة األولى الذى ى الحكومة المصرية، مسئولية فشلهحمل حزب النور السلف

زعمه أن تكتيكات  األمريكى عن أحد قيادات الحزب« نوورلد تريبيو»ونقل موقع  الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري.

 تى تحدث عنها مسئول النوريكات الومن تلك التكت الحكومة كانت السبب فى ظهور الحزب بهذا المنظر الضعيف فى االنتخابات.

اإلسالمى الوحيد  رغم أنه الحزب إعالمية لتشويه السلفيين فى مصر زعمه باعتقال السلطات ألعضاء الحزب، ورعاية حملة

نى عن ها« وورلد تريبيون»ونقل  وحصل النور على تسعة مقاعد فقط فى المرحلة األولى من االنتخابات. المتبقى فى مصر

ير الوجه المتغ»وقال:  تأكيده أن الحزب فقد المصداقية بسبب عدم اتخاذ موقف سياسى ثابت. ق بحزب النورسرحان، مسئول ساب

 «.للحزب دمر شعبيته، فقد دعموا اإلخوان عندما وصلوا للسلطة، ثم دعموا السيسى وأيدوا إسقاط اإلخوان

 26/00/2102 البوابة نيوز

 

 -منظمات المجتمع المدنى :

 

 

 نادي القضاة: مصر لن تتقهقر.. واإلرهاب لن يخيفنا أو يثنينا عن واجبنا تجاه الدولة

إن "العمليات اإلرهابية لن تخيف القضاة أو تثنيهم عن القيام  عوض عضو مجلس إدارة نادي القضاة قال المستشار حمدي

وأضاف عوض خالل مداخلة  بواجبهم سواء في اإلشراف على أي انتخابات ديمقراطية في مصر، أو القصاص للعدالة من أي مجرم".

ية هو ضرب االستقرار في البالد أن "الهدف من الهجمات اإلرهاب «2الحياة »المذاع عبر فضائية « نالحياة اآل»هاتفية لبرنامج 

على  وأكد ونشر الفزع والرعب في قلوب المواطنين"، مشدًدا على أن المصريين ال يخشون اإلرهاب، ومصرون على دحره وهزيمته.

 أن "مصر لن تتقهقهر أمام اإلرهاب، وستعمل كافة أجهزة الدولة على محاربته".

 26/00/2102 الشروق

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26112015&id=450b32d3-3137-4d5d-9d35-af84cf29eea9
http://www.albawabhnews.com/1628599
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25112015&id=0ea05731-3f8d-4427-846e-bac1bdd1de7b
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 -تصريحات :

 يحيي قدري: ليس هناك خالف بين السيسي وأحمد شفيق.. والحركة الوطنية ستعود بقوة

إنه ال توجد خالفات بين السيسي والفريق أحمد  حركة الوطنية المستشار يحيى قدريقال النائب األول السابق لرئيس حزب ال

أن مشكلة سفر  ن مصر" على فضائية "الغد العربي"وأضاف قدري خالل لقاٍء له ببرنامج "ساعة م شفيق رئيس الحركة الوطنية.

موضحًا أن شفيق  تبرئته من كل هذه البالغاتن تم بالغًا ضده، واآل 026الفريق أحمد شفيق خارج البالد، كانت بسبب وجود 

وأضاف قدري أن االنتخابات البرلمانية الحالية أضرت بمعظم األحزاب، وأفادت  ينتظر حاليًا رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول.

كة الوطنية وأشار قدري إلى أن حزب الحر تلك التي استفادت من دعم رجال األعمال مثل "المصريين األحرار، ومستقبل وطن".

ألّن له شعبية  ديدًا بعد عودة الفريق أحمد شفيق إلى مصر لكونه سُيعيد تأسيس هذا الحزبسيعود بقوة خالل شهور، وتح

 ظهرت في الفترة األخيرة.

 26/00/2102 األهرام

 أبو عيطة: أتمنى النظر للفقراء في الحد األدنى بعد ثورتين

أنة في حالة تطبيق قانون الحد األدنى واألقصى لألجور سيؤدي  لعاملة والتجارة الخارجية السابقوزير القوى ا قال كمال أبو عيطة

وطالب "أبو عيطة"، خالل  إلف مبلغ كبير "احتار فيما أنفقهم". 22مؤكد أنا مبلغ الحد األقصى الـ  االستقرار للوطنإلى مزيد من 

نوفمبر النظر للفقراء  22اليوم األربعاء مساء  tenحواره مع اإلعالمي عمرو عبد الحميد مقدم برنامج "البيت بيتك "المذاع على 

أضاف أن الطبقة الفقير تدفع ثمن محاربة اإلرهاب من مقتل جنود وضحايا و في مسألة الحد األدنى بعد ثورتين عظيمتين.

عام انقسمت لطبقتين طبقة فقير جدا،  21مدنين في العمليات اإلرهابية وضرب للسياحة وغيرها، مشيرا إلى أن مصر بعد 

 خرى يعيش أهلها في رخاء كبير، والبد أن يدفع األغنياء ضريبة أكبر.وأ

 26/00/2102 بوابة األخبار

 دعم اإلخوان لتونس ومهاجمتهم مصر يؤكد وجود خلل بالتنظيمأبو المجد: 

قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد، المفكر االسالمى، إن هناك فارقا كبيرا بين مواقف جماعة اإلخوان بمصر، ومواقف حركة النهضة 

نجد دعم كامل من النهضة  التونسية ، ففى الوقت الذى تحرض فيه الجماعة على مصر، وتهاجم قوانين مكافحة االرهاب ،

اإلخوانية للرئيس التونسى ، موضحا ان هذا يؤكد أن هناك حالة خلل لدى التنظيم. وأضاف أبو المجد أن االعمال اإلرهابية لم 

تعد متوقفة على مصر فقط، بل طالت دول عديدة، والجماعة اآلن تهيئ مناخ لذلك فى مصر بينما تنتقده فى تونس. وأوضح 

سالمى، أن الدول العربية اآلن فى أمس الحاجة لالصطفاف ، وأن يدعم شعوبها قياداتها كى يستطيعون أن يواجهوا المفكر اال

 .هذا االرهاب الغاشم

 26/00/0221 اليوم السابع

 على الدين هالل: نتائج المرحلة الثانية لم تظهر تغيرا موضوعيا عن "األولى"

أكد الدكتور على الدين هالل أستاذ العلوم السياسية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية أن مؤشرات نتائج المرحلة الثانية من 

ى، موكدًا أن هناك أحزاب بعينها تتصدر المشهد. وقال انتخابات مجلس النواب لم تظهر تغيرا موضوعيا عن نتائج المرحلة األول

ًا أن متوقع ترتيب األحزاب فى المرحلة األولى"هالل" أن مؤشرات نتائج الجولة األولى من المرحلة الثانية لالنتخابات تؤكد نفس 

 رتيب للمرحلة األولى.يستمر حزب المصريين األحرار ويليه قائمة مستقبل وطن وحزب النور والتحالف الجمهورى بنفس الت

 26/00/2102 اليوم السابع

http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/NewsContent/13/70/814811/%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%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-.aspx
http://akhbarelyom.com/article/5656320f420574204d9405a4/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D8%AA%D9%85%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86-1448489487
https://www.youm7.com/story/2015/11/26/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AF--%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84/2461877
https://www.youm7.com/story/2015/11/26/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84--%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A7-/2461856
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 "األعلى للصحافة": ال أحد يعلم مصير رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية

للمجلس األعلى للصحافة ، أن القانون الموحد للصحافة و اإلعالم فى يدى السلطات المختصة اآلن. أكد صالح عيسى األمين العام 

انه ال احد يعلم االن مصير رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية التى ستنتهى مدتهم فى يناير القادم ،  و أضاف صالح عيسى

 خاصة فى ظل عدم اقرار التشريعات الصحفية و االعالمية.

 26/00/2102 اليوم السابع

 محمد غنيم: رموز "الوطنى" المنحل متمسكين بالعودة للمشهد السياسى من جديد

التابع لرئاسة الجمهورية، وزعيم تحالف الجبهة الوطنية، إن ظاهرة قال الدكتور محمد غنيم، عضو مجلس االستشارى العلمى 

المال السياسى انتشرت بكثرة فى المرحلة الثانية من االنتخابات، موضحا أن رموز الحزب الوطنى المنحل متمسكين بالعودة 

نتخابية ولكن كافة األزمات كانت للمشهد السياسى من جديد. وأضاف "غنيم" أن االنتخابات لم تشهد أي أزمات داخل اللجان اال

 خارج اللجان من استخدام للرشاوى االنتخابية والمال السياسى، مطالبا بضرورة القضاء عليه.

 26/00/2102 اليوم السابع

 أحمد موسى: منتصر الزيات حصل من هشام جنينة على مستندات ضد سامح عاشور

قال اإلعالمى أحمد موسى، أن منتصر الزيات المرشح السابق لمنصب نقيب المحاميين ذهب إلى المستشار هشام جنينة رئيس 

سامح عاشور، وتابع:" فيه رسالة جاتلى وبتقول الجهاز المركزى للمحاسبات وحصل منه على مستندات ضد نقيب المحامين الحالى 

منتصر الزيات كان عند هشام جنينة واخد منه مستندات ضد سامح عاشور". وأضاف "موسى" خالل تقديم برنامج "على 

 امسئوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه ال يتهم أحد فى أى شئ، وتابع:" لما تطلع مستندات الفترة اللى جاية تبق

 عارف جاية منين ".

 26/00/2102 اليوم السابع

 إبراهيم عيسى بالقاهرة والناس:لست منحازا للمشروع النووى وأخشى فهلوة المصريين

عيسى، بضرورة االستماع آلراء المختلفين حول مشروع الضبعة النووى، مع احترام آراء كل طالب الكاتب الصحفى، إبراهيم 

المؤيدين له، مضيفًا :"لست منحازًا إلنشائه، ولست مطمئنا لقدرة المصريين على االنضباط فى التعامل مع مفاعل نووى، فى 

يسى"، عبر برنامجه "مع إبراهيم عيسى" المذاع على عامًا". وقال "ع 21ظل حالة الفهلوة، فضال عن مشكالت النفايات بعد 

متحمس جدا للمشروع ومطمئن إليه..خلونا نحتكم لنواب البرلمان ..هايصقفوا  سيسيلفضائية "القاهرة والناس" :"يبدوا أن ا

عليه..خالص يتحملوا مسئوليته". وأشار إلى وجود علماء وأسماء وطنية رائعة يجب ضمها لمشروع الضبعة النووى لالستفادة 

 سيسي.الختيار فى يد الدولة والوأن امن خبراتها، مؤكدًا أن المؤيدين والمختلفين على المشروع وطنيين ومحترمين، 

 26/00/2102 اليوم السابع

 «فالح يبلغ عن الناس»يوسف الحسيني يطالب وزير الري باالستقالة.. ويقول: 

 «الحسيني»وطالب  وزير الموارد المائية والري، لملف سد النهضة. حسام المغازيانتقد اإلعالمي يوسف الحسيني، طريقة إدارة 

بتقديم استقالته، بسبب « المغازي»، مساء األربعاء، «أون تي في»، الذي يعرض على فضائية «السادة المحترمون»في برنامجه 

، في إشارة منه إلى «الراجل ده أبيض بصراحة، وفالح بس يبلغ عن الناس»وأضاف  النهضة.ما وصفه بفشله في إدارة ملف سد 

 ضد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة، والذي اتهمه فيه بالسب والقذف.« المغازي»البالغ الذي قدمه 

 26/00/2102 الشروق

https://www.youm7.com/story/2015/11/26/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9--%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84/2461840
https://www.youm7.com/story/2015/11/26/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85--%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%89/2461688
https://www.youm7.com/story/2015/11/25/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89--%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85/2461611
https://www.youm7.com/story/2015/11/26/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%89-%D9%88%D8%A3%D8%AE%D8%B4%D9%89/2461753
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26112015&id=bceba918-d791-46cb-8571-6587fa6f906a
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 "عبدالماجد" يدافع عن فتواه بتكفير المؤيدين لروسيا على حساب تركيا

عن الفتوى التي أطلقها بخصوص تكفير كل من دعم روسيا على حساب تركيا في ظل األزمة األخيرة التي  دافع عاصم عبدالماجد

بر بل هو يعت تكفير أحد ال يعتبر مخالفا للدينوقال "عبدالماجد" إن كتم اإلجهار ب ت فيها استهداف تركيا لطائرة روسيا.تسبب

نه ربما أل حتى لو سمى من يقوم بذلك تكفيري كتمانا للعلم. وتابع عبر حسابه على فيس بوك، إن المطلوب المجاهرة بالتكفير

متابًعا: "من قال اغضب يابوتين كافر ألنه  ر كل من ينادي بـ"اغضب يا بوتن"إلى أنه كف ولفت يدفع البعض لمراجعة مواقفه.

وإال فقد أقمنا الحجة  إلى رشده فبها ونعمت فإن انتفع بها أحدهم وارتدع عن كفره وعاد يحب انتصار الكفار على المسلمين.

 العالمين". عليهم وحقرناهم وأهناهم.. وإهانة المرتدين وتحقيرهم مما يحبه رب

 26/00/2102 البوابة نيوز

 

 "مستقبل وطن": بعض مواد الدستور تحتاج إلى تعديل

قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إنه مستعد للنظر بجدية لبرنامج الحكومة 

أساس مراجعة تامة، موضحا أنه توجد عدة مالحظات لبعض الوزارات يجب النظر فيها لمعالجة الوزارات المقصرة في  ولكن على

المقبل لتعديل  الفًتا إلى أن الحزب سيسعى من خالل البرلمان تعديل وأضاف أن هناك عدة مواد في الدستور بحاجة إلى عملها.

 في الفترة الحالية يحتاج إلى االستقالل لكي نقدم للشعب المصري الكثير مما ينتظره.مشيرا إلى أن البرلمان  بعض مواد الدستور

 26/00/2102 البوابة نيوز

 

 "مصر الحديثة": هناك محاوالت لهدم البرلمان القادم

االنتقادات التي توجه إلى البرلمان القادم من قبل بعض قيادات  قال الدكتور نبيل نبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، إن

الرأى السياسين أو اإلعالميين ما هي إال محاوالت لتعجيز وهدم البرلمان المنتظر، فقيام بعض المرشحين بارتكاب األخطاء ال 

تماد القوانين الخاصة بالبرلمان يوًما فقط متبقية ليتم اع 02وذكر دعبس، أن هناك  يعني أن جميع نواب البرلمان فاسدون.

الحديث متسائال: هل هذه المدة كافية لدراسة القوانين دراسة دقيقه؟ مقترًحا أن يتم اعتماد القوانين أوال، ثم إرسالها إلى 

 المجالس التشريعية للنظر فيها وإجراء التعديالت فيما بعد.

 26/00/2102 لبوابة نيوزا

 

 

 أيمن أبوالعال يؤكد أهمية االصطفاف الوطني خالل المرحلة المقبلة

أكد أيمن أبوالعال، عضو مجلس النواب، ضرورة االصطفاف الوطني، في تلك المرحلة، مشددا على أهمية أن يدعم التكتل الذي 

وأوضح "أبوالعال"، خالل  ية إلى تكوينه الدولة المصرية.يسعى اللواء سامح سيف اليزل مؤسس قائمة "في حب مصر" االنتخاب

لقائه ببرنامج سيادة الناخب الذي يذاع على التليفزيون المصري ويقدمه اإلعالمي جمال عنايت ويرأس تحريره محمد رضا حبيب، 

عن الثقافة وعمل لجنة  لجنة، وفصل السياحة 00أن معظم البرلمانيين يطالبون بزيادة عدد اللجان داخل البرلمان أكثر من 

 للشئون األفريقية، مؤكدا أن الدستور يلزمنا بتطبيق الالئحة الداخلية للبرلمان.

 26/00/2102 البوابة نيوز

http://www.albawabhnews.com/1628694
http://www.albawabhnews.com/1628015
http://www.albawabhnews.com/1628260
http://www.albawabhnews.com/1628346


 

 

2102نوفمبر  62نشرة   مرصد اإلعالم المصري       16   

 

 سنوات 6ينهي تفاهمات رفع الوالية الرئاسية لـالمصري  النظام 
 ولها نواب في البرلمان المقبل ي أنهت اتفاقًا مع أحزاب كبيرةأّن مؤسسات في النظام الحال قريب من دوائر صنع القرار بارزكشف مصدر مصري 

 من استكمال ما بدأه من مشروعات بدعوى تمكين السيسي سنوات بدالً من أربع ولواليتين رئاسيتين 6الرئيس لـ على تمرير مقترح مدّ والية

أول مهمة سيحسمها البرلمان المقبل هي مدة ألربع األولى. وبحسب المصدر فإن بات برلمانية بعد نهاية السنوات امن دون الذهاب النتخا

 لمدتين رئاسيتين، مضيفًا "هذه معلومة وليست تحلياًل". 2سنوات بداًل من  6الرئيس لتصبح فترة والية 

 26/00/2102 العربى الجديد

 

 وفود أجنبية

 ـــــــــــــ

 رئيس صندوق النقد العربى يصل القاهرة لبحث تمويل عدد من المشروعات

وصل رئيس صندوق النقد العربى عبد الرحمن عبداهلل الحميدى إلى القاهرة، اليوم الخميس، قادما من أبو ظبى فى زيارة لمصر 

تستغرق يومين يلتقى خاللها عددا من كبار المسؤولين المصريين. وصرحت مصادر مطلعة شاركت فى استقبال الحميدى بأن 

رئيس صندوق النقد العربى سيبحث مع المسؤولين المصريين المشروعات التى يشارك الصندوق فى تمويلها وتوفير الدعم 

تمويل بقروض ميسرة من صندوق النقد العربى لها خالل الفترة القادمة.  الالزم لعدة مشروعات جديدة تسعى مصر للحصول على

وكانت أخر اتفاقية للحصول على قرض من الصندوق تم توقيعها بين رئيس الصندوق ومحافظ البنك المركزى السابق هشام 

مليون  880أى ما يعادل نحو مليون دينار عربى حسابى  73ر331رامز فى سبتمبر الماضى، حيث قدم الصندوق لمصر قرضا بقيمة 

 .دوالر، وذلك فى إطار تسهيل التصحيح الهيكلى للقطاع المالى والمصرفى

 26/00/2102 اليوم السابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alaraby.co.uk/politics/2015/11/25/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%806-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://www.youm7.com/story/2015/11/26/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88/2461958
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  المجتمعيةالنشره 

  :-اوال: الحراك المجتمعي 

 

 وقفة احتجاجية للعاملين بمستشفيات التأمين الصحي بالقليوبية

 
أطباء وإداريين وتمريض  من لها القليوبية والعيادات التابعة بمحافظة الصحىالعاملين بمستشفيات التأمين  من نظم العشرات

ر واحد للمطالبة بتطبيق كادر المهن الطبية وصرف شه خالل التوالي على وعمال وقفة احتجاجية اليوم للمرة الثانية

وإلغاء كل الصناديق والمكافأت الفردية وتوزيعها  وجميع مستحقاتهم المالية ومساواتهم بالعاملين بوزارة الصحة العدوى بدل

 .بطريقة عادلة
 البوابه نيوز....26-00-2102

 تظاهر العاملين بالقومية لألنفاق بسبب خفض رواتبهم

 أمام مقر الهيئة مطالبين برحيل رئيس مجلس اإلدارة تظاهر عدد من العاملين بالهيئة القومية لـ"األنفاق" صباح اليوم الخميس

وقال أحد  عليهم" ماديا بسبب ما أسموه بـ"الظلم الواقع ووقع المتظاهرون على مذكرة تطالب بإقالة رئيس مجلس اإلدارة

ما اضحة كإنهم فوجئوا بخفض رواتبهم وبوجود خصومات كبيرة فيها دون أسباب و العاملين المتظاهرين في تصريحات صحفية

للعاملين  وأضاف أن الهيئة كانت قد اشترت قطعة أرض لبناء مساكن أنه أصدر قرارات مفاجئة بنقل بعضهم من وظائفهم

وقام رئيس الهيئة بالتفاوض مع العاملين لكنهم رفضوا  العمال لكنهم اكتشفوا أن الهيئة قامت بالتصرف بها بعيًدا عن

ويعقد رئيس الهيئة اآلن اجتماًعا مع رئيس اللجنة النقابية بعد تسلمه مذكرة  االعتصاماالستماع إليه أو تنفيذ طلباته بفض 

 .من العاملين الذين قرروا إرسال نسخة منها إلى مجلس الوزراء

 الحريه والعداله...26-00-2102

  :- المجتمعثانيا: قضايا 

 االقتصاد:

 مليارات جنيه 3اليوم.. "المركزي" يطرح سندات خزانة بـ
مليارات جنيه وتبلغ  3نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ الخميس المصرى اليوم المركزى يطرح البنك

ومن المتوقع أن  يوما 862مليار جنيه ألجل  2.2مليار جنيه وأذون بقيمة  8.2يوما  032ألجل  قيمة الطرح األول ألذون خزانة

 .مليار جنيه 221العام المالى الجارى إلى  بنهاية الموازنة العامة للدولة في تصل قيمة العجز
  البوابه نيوز....26-00-2102

 

http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2382&ifr=1&kwn=%u0645%u0646&exp=1628743
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2382&ifr=1&kwn=%u0645%u0646&exp=1628743
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2472&ifr=1&kwn=%u0628%u0645%u062D%u0627%u0641%u0638%u0629&exp=1628743
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2472&ifr=1&kwn=%u0628%u0645%u062D%u0627%u0641%u0638%u0629&exp=1628743
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2408&ifr=1&kwn=%u0644%u0647%u0627&exp=1628743
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2408&ifr=1&kwn=%u0644%u0647%u0627&exp=1628743
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2382&ifr=1&kwn=%u0645%u0646&exp=1628743
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2382&ifr=1&kwn=%u0645%u0646&exp=1628743
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2243&ifr=1&kwn=%u0639%u0644%u0649&exp=1628743
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2243&ifr=1&kwn=%u0639%u0644%u0649&exp=1628743
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2235&ifr=1&kwn=%u062E%u0644%u0627%u0644&exp=1628743
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2235&ifr=1&kwn=%u062E%u0644%u0627%u0644&exp=1628743
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2403&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0639%u062F%u0648%u0649&exp=1628743
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2403&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0639%u062F%u0648%u0649&exp=1628743
http://www.albawabhnews.com/1628743
http://www.albawabhnews.com/1628743
http://www.fj-p.com/Our_news_Details.aspx?News_ID=83357
http://www.fj-p.com/Our_news_Details.aspx?News_ID=83357
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2298&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0645%u0631%u0643%u0632%u0649&exp=1628679
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2298&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0645%u0631%u0643%u0632%u0649&exp=1628679
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2150&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u062E%u0645%u064A%u0633&exp=1628679
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2150&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u062E%u0645%u064A%u0633&exp=1628679
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2240&ifr=1&kwn=%u0641%u064A&exp=1628679
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2240&ifr=1&kwn=%u0641%u064A&exp=1628679
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1475&ifr=1&kwn=%u0628%u0646%u0647%u0627%u064A%u0629&exp=1628679
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1475&ifr=1&kwn=%u0628%u0646%u0647%u0627%u064A%u0629&exp=1628679
http://www.albawabhnews.com/1628679
http://www.albawabhnews.com/1628679
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 السيسي يستنجد بخبرة فاروق العقدة لمواجهة الدوالر

عاد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري السابق من جديد إلى البنك المركزي وذلك عبر بوابة المجلس التنسيقي 

عبدالفتاح السيسي بإعادة تشكيل المجلس لاليوم الخميس قرارا  الرسمية المصريةالجريدة  الذي تقرر تفعيله مجددًا ونشرت

 .التنسيقي للبنك المركزي وتعيين العقدة ومحمد العريان وعبلة عبداللطيف فيه كأعضاء من ذوي الخبرة

 العربي الجديد...26-00-2102

 6.6اإلحصاء": تراجع إنتاج "الغزل والنسيج" بمصر بنسبة "

 "والنسيج الغزل" صناعة إنتاج معدالت تراجع عن الخميس صباح كشف بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

 اإلنتاج قيمة انخفضت منه فقد "رصد" نسخة وبحسب البيان الذي تلقتالحالي  2102 عام من المنتهي األول الربع خالل وذلك

 خالل جنيه مليار 8.3 مقابل في وذلك ،2102 لعام األول الربع خالل جنيه مليار 8.2 لتبلغ ،%6.6 بنسبة والنسيج الغزل لصناعة

 .جنيه مليار 8.6حيث بلغت  السابق؛ العام من نفسه الربع عن %1.2 بنسبة انخفضت كما ،2102 لعام الرابع الربع

 رصد...26-00-2102

 الصحه:

 «أطالب لجنة الفيروسات الكبدية بأن تراعي ربنا»ويقول: «.. السوفالدي»نقيب الصيادلة يحذر من 

 تسبب في انتكاسةالعقار »، قائًلا: «السوفالدي»من تناول عقار « سي»حّذر الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة مرضى فيروس 

، «أون تي في»الذي يعرض على فضائية « مانشيت»في مداخلة هاتفية لبرنامج « عبيد»وقال  على حد قوله« من المرضى 82%

تسبب هذا العقار في انتكاسة بعض الحاالت يرجع إلى خطأ بروتوكولي وقعت فيه لجنة الفيروسات الكبدية »مساء األربعاء إن 

الصيادلة حذروا من خطورة العقار »وأضاف أن «المادة الفعالة له مع الفيروس المصاب به غالبية المصريينيتعلق بعدم تناسب 

أكثر من مرة لكن لم يستجب لهم أحد ووصل األمر إلى أنه تم القبض على عضو بنقابة الصيادلة بسبب مطالبته للمصريين بعدم 

 .نتكاسة سيؤدي ذلك لمصائب كثيرة للشعب المصريلو تحور الفيروس وتسبب في ا»مضيًفا:  تناول العقار

 الشروق...22-00-2102
 طن لحوم مفرومة مجهولة المصدر قبل بيعها في سوهاج 00ضبط 

نقل  23160أبوالفتوح مدير أمن سوهاج إخطارا مفاده أن وحدة مباحث االشتباه تمكنت من ضبط سيارة رقم تلقى اللواء أحمد 

كيلو وعدد من األكياس البالستيكية بداخلها جبنة  00611وبحوزتهما كمية من األجولة بداخلها لحمة مفرومة بإجمالي  الفيوم

 .رومي مبشورة وال توجد لها فواتير

 االهرام بوابة...26-00-2102

https://www.google.co.ma/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7v5eb8q3JAhUFXh4KHYsnCHwQFggqMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.ap.gov.eg%2Findex.php%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25A8%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A9%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25AF%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D8%25B3%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25A9.html&usg=AFQjCNETvUtmYD3Bp-qAg226UEKOQytJFQ&bvm=bv.108194040,d.cWw
http://www.alaraby.co.uk/economy/2015/11/26/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
http://www.alaraby.co.uk/economy/2015/11/26/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
http://rassd.com/166922.htm
http://rassd.com/166922.htm
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25112015&id=2a72027a-6f49-45c1-876c-f99cf4ac4004
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25112015&id=2a72027a-6f49-45c1-876c-f99cf4ac4004
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/5/35/814847/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B6%D8%A8%D8%B7--%D8%B7%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%87.aspx
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 االعالم :

 

 "باسم يوسف: تطوير اإلعالم سيبدأ بعد توقف "الشرشحة

لتخويف الناس وإثارة الذعر بينهم ولكن علينا أن نستمر ونتقدم في حياتنا  أكد اإلعالمي الساخر باسم يوسف أن اإلرهاب يسعى

بجانب مواجهة اإلرهاب وأوضح يوسف خالل مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" المذاع علي فضائية النهار أن اإلعالمي 

أ الحديث عن تطوير اإلعالم عندما يتوقف المصري يؤدي دورا مهما في كشف المؤامرات التي تحاك بمصر وأضاف ساخرا أننا سنبد

إعالمينا عن الشرشحة وأشار باسم يوسف إلى أنه مقيم في دبي وليس في أمريكا كما يقول البعض، منوها أنه يستعد لتقديم 

 .حفل ختام مهرجان "قرطاج" في تونس

 االخبار بوابة...22-00-2102

 

 الخميس.. "الصحفيين" تعقد اجتماعا لمناقشة التحديات اإلعالمية

نوفمبر بمقر نقابة الصحفيين رؤساء وممثلون عن المجلس األعلى للصحافة واتحاد اإلذاعة والتليفزيون  26يلتقي الخميس 

 صناعة اإلعالم وهيئة االستعالمات ونقابة اإلعالميين تحت التأسيس ونقابة الصحفيين وغرفة

ويأتي اللقاء لبحث وضع استراتيجية إعالمية قادرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجهها الدولة المصرية والتعبير بصدق 

 صوت مصر إلى الخارج وكذلك لنقل وموضوعية عن هموم المواطن وقضايا المجتمع الحقيقية

ويناقش االجتماع كل السبل التي تمكن اإلعالم من أداء دوره بحرية في اإلطار الذي نص عليه الدستور وتنظمه التشريعات وإعالء 

 .قيمة عملية التنظيم الذاتي والمدونات األخالقية وحرية تداول المعلومات

 االخبار بوابة...26-00-2102

 األقباط :

 تواضروس يغادر إلى تل أبيب برفقة سفير إسرائيل في القاهرة عام... 82ألول مره منذ 
 ةلشخصي زيارة أول في ،أب تل عبر القدس إلى رفيع كنسي وفد رأس على متوجها الثاني" "تواضروس البابا الخميس، القاهرة غادر

 أبيب تل ىإل متوجها إسرائيل سفير كورين حاييم نفسها الرحلة على وغادر عاما 82 منذ منذ المصرية البابوية سيكر تعتلي

 غد بعد القدس في سيقام الذي الجنازة قداس سيرأس الدولي القاهرة بمطار أمنية مصادر بحسب األسبوعية عطلته لقضاء

 .عاما 78 ناهز عمر عن أمس توفى الذي األدنى والشرق القدس مطران أبرام األنبا على نوفمبر 23 السبت

 االهرام بوابة-االخبار بوابة-20 عربي...26-00-2102

 

 تواضروس خالل افتتاح قناة لألطفال في كنيسة شبرا: "حلم أصبح حقيقة"

تهدف لخلق جيل واعي ومتدين  المرقسية إن قناة "كوجي" لألطفالكندرية وبطريرك الكرازة قال تواضروس الثاني بابا اإلس

مؤكدا أنها كانت  الجانب الكنسي والتربوي والوطني وهي مشبعة لكل أفراد األسرة ستخدم ومثقف نظرا ألن المواد المقرر عرضها

 حلما واآلن أصبح حقيقة وواقع نعيشه.

 الوطن...26-00-2102

http://akhbarelyom.com/article/565618944205747c412ba654/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A9-1448482964
http://akhbarelyom.com/article/5656a9094205743e7b7e802f/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-1448519945
http://arabi21.com/story/875920/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://akhbarelyom.com/article/5656a2b7420574b0787e802f/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%8A%D8%B9-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85-1448518327
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/NewsContent/39/244/814894/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0--%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A3%D8%B3.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/845634
http://www.elwatannews.com/news/details/845634
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 النقل:

 دقيقة.. القطار المكهرب من أكتوبر حتى بوالق الدكرور 83محطات ويقطع المسافة في  01

 هومبرديب -أوراسكوم-العرب "المقاولون تحالف ممثلى العمرانية والمجتمعات والمرافق اإلسكان وزير مدبولى مصطفى التقى

 وبوالق أكتوبر ٠ مدينة بين يربط الذى السكة" أحادى المكهرب القطار-"المونوريل تنفيذ مشروع تفاصيل لمناقشة الكندية"

 وزير وقال اإلسكان وزارة ومسئولي الوزراء مجلس رئيس مستشار عازر هانى المهندس بحضور وذلك الجيزة بمحافظة الدكرور

 كنديةال بومبرديه بشركة فيه االستعانة تمت الذى التحالف تترأسان كبريين مصريتين تينشرك من المقدم العرض اإلسكان:

 نم سواء المشروع لتمويل بدائل عدة طرح تم أنه إلى مشيراً  العالم فى للمونوريل والمشغلة المصنعة الشركات أكبر من وهى

 .سنوات ٣ خالل التنفيذ يتم أن المتوقع من كما الخارج أو الداخل

 االهرام بوابة...26-00-2102

 
 الزراعه:

 

 ماليين دوالر لتأهيل مشروع التكامل الزراعي مع السودان 7منحة مصرية بـ

 البيانات لجمع األيام هذه السودان في األزرق النيل بوالية الدمازين مزرعة والري المائية الموارد وزارة خبراء من وفد يعاين

 عيالزرا التكامل مشروع بتأهيل الخاصة للعمليات الفنية والمواصفات الشروط كراسة إعداد من لالنتهاء المطلوبة والمعلومات

 .دوالر ماليين 7 إلى تصل مصرية بمنحة المقبل يناير نهاية قبل البلدين بين

 الشروق...22-00-2102
 أخرى:

 

 أهالى المنطقة : نحن حراس المشروع النووى

ألف فدان  02الهالى الضبعة السبب فى ضياع  يونيو يمثل 81المشروع كان قبل ثورة العمدة على هنداوى عمدة الضبعة ان قال 

 أسرة كانت تعيشفى الموقع قبل تخصيصه فى السبعينيات بسبب قيام الحكومة انذاك بصرف فتات 011من اكثر من

م مما جعلهم يشعرون بالشتات بديلة له التعويضات لهم مما ادى الى  احجام المواطنين عن تهجيرهم قصرا بدون ايجاد منازل

ولكن بعد الثورة قام الجيش ممثال فى المخابراتالحربية بمطروح والتى كان يترأسها المحافظ الحالى اللواء عالء ابوزيد باقناع 

االهالىبضرورة تسليم ارض المشروع حيث استجاب جميع السكان بعد تعويضهم بسعر اليوموانشاء مدينة سكنية بحيث يحصل 

 021ألف جنيه عن كل فدان وبالفعل تم صرف  20ضرر على منزل مستقل بالمجان كما تمصرف التعويضات بواقع كل مت

مؤكدا ان كل مواطن من ابناء الضبعة  االراضي عنمليونا تعويضات تقرر صرفها  861مليونجنيه فى المرحلة االولى من اجمالى 

 حارس امين للمشروع.

 االهرام...26-00-2102

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/814897/%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%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%8A%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A--%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25112015&id=de29dec2-debb-4cc5-9bf4-849c9871ce43
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25112015&id=de29dec2-debb-4cc5-9bf4-849c9871ce43
http://www.ahram.org.eg/News/131736/29/456175/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9--%D9%86%D8%AD%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%89%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%84%D9%83%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%B1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131736/29/456175/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9--%D9%86%D8%AD%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%89%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%84%D9%83%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%B1.aspx
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 مليونا من منظومة الدعم بعد تنقية البطاقات 81وزير التموين يتوقع خروج 

 الغذائية السلع دعم بمنظومة مقيدين شخص مليون 81 و 21 مابين يخرج أن الداخلية والتجارة التموين وزير حنفى خالد توقع

 اتوالشرك الحربى اإلنتاج وزارة مع االتفاق تم أنه  وأكد للدعم المستحقين غير وحذف البيانات تنقية انتهاء بعد المنظومة من

 بهدف الداخلية لوزارة إرسالها يتم لمعلومات االستمارات هذه وتحويل الدعم استحقاقات في المقيده لألسماء تفريغ عمل على

 األسماء بسبب المنظومة من أنيخرج الوزير وتوقع قادمة. أشهر 8 خالل اإلجراء هذا ينتهى أن على المكررة لألسماء التوصل

 السلع دعم بمنظومة المسجلين من آخرين مليونا 02 يخرج أن حنفى توقع اإلطار نفس وفى شخص مليون 02و01 مابين المتكررة

 آبائهم. بطاقات فى مسجلين ومازالوا دخولهم مستوى ارتفع الذين ألبناءا من الغذائية
 االهرام...26-00-2102

 جنيه بدل شهرى لألئمة والمعينين باألوقاف 0111رئيس الوزراء يقرر صرف 
 

جنيه شهريًا لالئمة والمعينين باألوقاف ممن  0111قرار بصرف بدل  شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراءأصدر المهندس 

يقومون بالخطابة الفعلية الملتزمين بكافة تعليمات الوزارة فى شأن خطبة الجمعة وأداء الدروس الدينية ولمن يقومون 

جنيه من الخزانة  ٤٢١قاف، وجنيه من الموارد الذاتية لوزارة األو ٥٢١ويصرف البدل بواقع  وغيرهمبمتابعتهم من المفتشين 

 .العامة للدولة

 اليوم السابع...26-00-2102

 

 األحد.. تسليم شيكات المعاشات بأثر رجعي لدفعة من أسر الشهداء والمصابين

 رفلص االجتماعي للتأمين القومية للهيئة وأسمائهم المصابين ملفات والمصابين الشهداء أسر لرعاية القومي المجلس سلم

 وتصرف 2102 نوفمبر 22 منذ الثورة بمصابي الخاصة المعاشات قرار صدور تاريخ منذ رجعي بأثر بهم الخاصة المعاشات شيكات

 والمصابين الشهداء أسر رعاية على الدولة حرص إطار في ذلك ويأتي نوفمبر 20 األحد االجتماعي التضامن وزارة من الشيكات هذه

 .الوطن سبيل في تضحيات من قدموه لما لهم الدعم أوجه وتقديم المجاالت كافة في

 االخبار بوابة...26-00-2102

 حريق بمحول كهربي بقرية النجارين في دمياط

 ـب الدفع وتم بقرية النجارين دائرة مركز فارسكور بجوار منزل العمدة وانتقلت قوات الحماية المدنيةشب حريق بمحول كهرباء 

 النيران وبحسب ما أكد مصدر أمنى لـ"الوطن"" فإن بشرية خسائر وقوع دون الحريق إخماد من القوات وتمكنت رات إطفاءسيا 8

 .عدمه من جنائية شبهة وجود بعد تحديد يتم ولم الكامل المحمول اتهمت

 الوطن...26-00-2102

 

 

 

 

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/131736/5/456140/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC--%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A8%D8%B9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131736/5/456140/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC--%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A8%D8%B9.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/11/26/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D9%81-1000-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7/2462010#.VldtdnarTIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/26/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D9%81-1000-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7/2462010#.VldtdnarTIU
http://akhbarelyom.com/article/5656a25642057460787e802f/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-1448518230
http://www.elwatannews.com/news/details/845591
http://www.elwatannews.com/news/details/845591
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 الشأن األمنى

 -أخبار أمنية:

 الداخلية: ال تستر على أخطاء أو تجاوزت لضباط الشرطة

الكريم أنة ال تستر على أخطاء أو تجاوزت لضباط أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع اإلعالم والعالقات العامة اللواء أبو بكر عبد 

للتعرف  قتيل األقصر جثةلية استدعت الطب الشرعي لتشريح وأوضح أن وزارة الداخ .الشرطة وتطبيق القانون بال نقاش فيه

قة على أسباب الوفاة وتابع أن قطاع التفتيش بوزارة الداخلية سيجرى تحقيقا شامال مع ضباط القسم للتعرف على حقي

نوفمبر بعد ساعات من إلقاء قوات  22وتعهد عبد الكريم بحصول ذوى "طلعت شبيب" الذي توفى فجر اليوم األربعاء  .الواقعة

وكانت قوة من قسم شرطة األقصر ألقت القبض على المواطن "طلعت  .الشرطة القبض عليه بمدينة األقصر على كافة حقوقهم

نوفمبر والمطلوب قضائيا وتم اقتياده إلى قسم الشرطة وفوجئت  22ء أمس الثالثاء شبيب " على مقهى بمنطقة العوامية مسا

 .عائلته بتلقيها نبأ نقله إلى مستشفى األقصر الدولي جثة هامدة وفق تقرير صادر من المستشفى بعد ساعات من ضبطه

 26/00/2102 بوابة األخبار

 ال صحة لما تردد عن ضبط طردي مواد متفجرة بمطار القاهرة«: الداخلية»

قال مسؤول مركز اإلعالم األمني لوزارة الداخلية، إنه ال صحة لما تداولته بعض المواقع اإلخبارية، حول ضبط طردين يحتويان 

وأوضح أن حقيقة الواقعة تتمثل في اشتباه أجهزة  إحدى الدول األجنبية على مواد متفجرة بمطار القاهرة قبل شحنهما إلى

الفحص باألشعة في أجسام غريبه داخل أحد الطرود وبفحصها تبين سلبية االشتباه، حيث اتضح أنها مجموعة من الحبارات 

 خاصة بطابعات الكمبيوتر.

 22/00/2102 المصري اليوم

 أتوبيسات بمنطقة السوق بالمطرية 7السيطرة على حريق التهم 

نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة بإشراف اللواء جمال حالوة المدير العام في السيطرة على حريق هائل شب بمنطقة السوق 

قد تلقت بالغا من األهالي بمنطقة السوق بنشوب حريق هائل، كانت غرفة عمليات اإلطفاء بالقاهرة  بالمطرية اليوم الخميس.

سيارات إطفاء وخزانين للمياه وتم التعامل مع الحريق  3وتم إخطار اللواء جمال حالوة مدير اإلدارة العامة بالقاهرة وتم الدفع ب

تحى مفتش المباحث بالمطرية أن وتبين للعميد محمد ف وإخالء المنطقة إلنقاذ األهالي وتم السيطرة على الحريق بالكامل.

 سيارات، وتم إخطار النيابة التي أمرت بانتداب المعمل الجنائى لمعرفة سبب الحريق. 8اتوبيسات و 7الحريق أسفر عن حريق 

 26/00/2102 البوابة نيوز

 -محاكم ونيابات :

 ن جهودها لضبط عنصرين من تنظيم داعش ببنى سويفاألجهزة األمنية تكثف م

والمتهمين باالنضمام إلى  ى قياديين فى تنظيم داعش أكدت مصادر مطلعة، أن األجهزة األمنية تكثف من جهودها للقبض عل

جماعة على خالف أحكام القانون والدستور، والتخطيط لتنفيذ عدد من العمليات واستهداف قوات األمن، وذلك تنفيذا لقرار 

وأشار المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن عضوى التنظيم الهاربين . لعامة بسرعة ضبط وإحضار المتهمينالنيابة ا

وهم كال من "طارق.ع.إ" و " حسين.ب .ح"، من محافظة بنى سويف، والمتهمين باإلشتراك  أخطر عناصر تنظيم داعش نيعدان م

 .األمن أثناء محاولة القبض عليه مع عضو التنظيم أشرف الغرابلى والذى تم تصفيته فى تبادل إطالق األعيرة النارية مع قوات

 26/00/2102 اليوم السابع

http://akhbarelyom.com/article/56563be742057417519405a4/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%AA-%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-1448492007
http://www.almasryalyoum.com/news/details/849066
http://www.albawabhnews.com/1628902
https://www.youm7.com/story/2015/11/26/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A8%D8%A8%D9%86/2461990
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 شخصًا تم ضبطهم فى اشتباكات العوامية 22النيابة العامة باألقصر تخلى سبيل 

شابا ألقت قوات األمن  22ء سبيل أمر المستشار أحمد عبد الرحمن المحامى العام لنيابات األقصر، فجر اليوم الخميس، بإخال

القبض عليهم فى االشتباكات التى وقعت بين أهالى منطقة العوامية والشرطة بمحيط قسم شرطة بندر األقصر ومديرية األمن، 

سنة داخل ديوان القسم بعد ساعة من ضبطه بحوزته مواد مخدرة، بضمان  27على خلفية حادث وفاة المتهم "طلعت شبيب" 

 تهم.محال إقام

 26/00/2102 اليوم السابع

 '' السابقCrtسنوات لرئيس قناة '' 8تأييد الحكم بالحبس 

سنوات في واقعة إصدار  8الفضائية، بحبسه قضت محكمة جنح الساحل بتأييد الحكم على الرئيس السابق لقناة "سي آر تي" 

البداية كانت عندما تلقت مباحث  مليون جنيه، وشهدت الجلسة تغيُّب المتهم ومحاميه عن الحضور. 2شيك بدون رصيد، بقيمة 

بتحرير "، CRTقسم شرطة الساحل بالغا من رجل أعمال من جنسية عربية، يفيد بقيام "أ.ح"، إعالمي، الرئيس السابق لقناة "

، وتمت إحالته إلى النيابة التي تولت 2102لسنة  02071ماليين جنيه مصري، وتحرر المحضر  01شيكات بدون رصيد له بقيمة 

 التحقيق.

 26/00/2102 البوابة نيوز

 اتساعة من التحقيق 02إخالء سبيل صحفَيي "مصر العربية" بعد 

ساعة من  02أخلت نيابة الساحل، سراح الزميلين والء فتحي وفادي الصاوي ، من سراي النيابة، وبضمان محل اإلقامة، بعد 

 التحقيقات، بدعوى اتهامهم بالتصوير في أماكن عامة بدون تصريح .

 26/00/2102 مصر العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2015/11/26/%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%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-24-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D9%8B-%D8%AA%D9%85-%D8%B6%D8%A8%D8%B7%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83/2461859
http://www.albawabhnews.com/1628866
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/810710-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8E%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-15-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA
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 الشأن العسكري

 ــــــــــــــــــــ

 ألف فدان 31بئر عميقة الستصالح  822القوات المسلحة: االنتهاء من حفر 

بسياسة التوسع فى المساحات قالت القوات المسلحة، إن الدولة انتهجت سياسة التحدي نحو الزحف األخضر واقتحام الصحراء 

المنزرعة بالدولة وزيادة المساحات المأهولة بالسكان بالتوسع العمرانى وإقامة مجتمعات جديدة بأسس وخطط مدروسة وواعية 

وقد كانت شرارة البدء التي أطلقها السيسى القائد األعلى للقوات المسلحة للبدء في المشروع  تقوم على سواعد أبناء الوطن.

ماليين فدان، لتكون المرحلة األولى فيها استصالح وزراعة نحو مليون ونصف المليون فدان  2القومى الستصالح وزراعة نحو 

ائى للدولة والذى يعتبر ركيزة أساسية لألمن القومى المصري للتوسع الزراعى والعمرانى والصناعى تساهم فى تحقيق األمن الغذ

 ألف فدان. 31بئر عميقة الستصالح  822وقد انتهت القوات المسلحة من حفر 

 26/00/2102 الشروق

 الدفاع الروسية": "تفجير الطائرة" عمل موجه ضد العالقات بين موسكو والقاهرة"

قال نائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنطونوف إنَّ قادة مصر يعتبرون تفجير طائرة الركاب الروسية فوق سيناء، في نهاية أكتوبر 

ناوال صدقي صبحي تالسيسي، ووأضاف، في تصريحاٍت صحفية، األربعاء، أنَّ  الماضي، عماًل موجًَّها ضد العالقات الروسية المصرية.

وأوضح المسؤول العسكري الروسي  الثالثاء. ي سيرجي شويجو في القاهرة يوم هذا الموضوع أثناء محادثاتهما مع وزير الدفاع الروس

توحيد جهود المجتمع الدولي في محاربة تنظيم الدولة أنَّ الطرفين أشارا إلى أنََّ ما حدث لطائرة الركاب الروسية يدل على ضرورة 

 اإلسالمية وأنَّ التعاون الروسي المصري يلعب في هذه الجهود دوًرا هاًما.

 26/00/2102 مصر العربية

 روسيا تطلب من مصر السماح بعبور سفن حربية في قناة السويس

ن فنقلت وكالة "نوفوستي" الروسية اإلخبارية، مطالبة روسيا اليوم الثالثاء من مصر التوقيع على بروتوكول يسمح بعبور الس

وأوضحت الوكالة أن رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف طلب  الحربية الروسية لقناة السويس والمياه اإلقليمية المصرية.

من وزارة الدفاع الروسية التباحث مع القاهرة حول توقيع البروتوكول، الفتة إلى أن اتصاالت تجرى بين وزارتي الدفاع والخارجية 

 األمر.في البلدين حول هذا 

 22/00/2102 رصد

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25112015&id=b09fe51d-d146-43f3-b184-3118596c3845
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/810122-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://rassd.com/166728.htm

