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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 

 سامح شكرى يبحث تعزيز التعاون الثنائى مع نظيره اليابانى استعدادًا لزيارة السيسى

صرح المستشار احمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية سامح شكرى عقد جلسة مباحثات مطولة 

تركزت على بحث سبل دفع العالقات الثنائية فى مختلف مع نظيره اليابانى "فوميو كيشيدا" خالل زيارته الحالية إلى طوكيو، 

قد و المجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية، كما تبادال وجهات النظر حول القضايا االقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.

ئل لليابان أواللسيسي ة المرتقبة أعرب الوزير اليابانى عن ترحيب وتطلع رئيس الوزراء "شينزو آبى" والحكومة اليابانية للزيار

العام القادم، موضحًا عزمهم على التعاون مع الجانب المصرى لكى تسهم زيارة السيسى فى االرتقاء بعالقات البلدين لمستويات 

ة رغير مسبوقة، وقد أبدى الوزير شكرى امتنان مصر لحرص اليابان على تعزيز التعاون مع مصر فى مختلف المجاالت خالل الفت

 القادمة، مؤكدًا تطلع السيسى لزيارته القادمة لليابان واهتمامه بتحقيق طفرة جديدة فى مستوى العالقات بين البلدين.

 27/00/2102 موقع وزارة الخارجية المصرية

 شكرى يلتقى رئيس وزراء اليابان وينقل رسالة من السيسى

نوفمبر فى إطار زيارته الحالية لطوكيو  22التقى وزير الخارجية سامح شكرى رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" يوم الخميس

سى بشأن دعم وتعزيز العالقات الثنائية بين البلدين خالل الفترة القادمة، وذلك استعدادًا لزيارة حيث نقل له رسالة من السي

الرئيس المرتقبة لليابان والمنتظر اتمامها فى الربع األول من العام القادم تلبيًة للدعوة التى وجهها رئيس الوزراء الياباني خالل 

تحدث باسم وزارة الخارجية بأن "آبى" أعرب عن تطلعه شخصيًا وتطلع اليابان شعبًا زيارته للقاهرة فى يناير الماضي. وصرح الم

وحكومًة لزيارة الرئيس المصرى، وحرصه على أن تشهد الزيارة نتائج إيجابية فى كافة مجاالت التعاون الثنائى للبناء على اتفاق 

 ة الرئيس المصري انطالقة أخرى في العالقات الثنائية.القيادتين على فتح صفحة جديدة بين مصر واليابان، وبحيث تمثل زيار

وأضاف أبو زيد بأن الوزير شكري شرح الخطوات التى اتخذتها مصر الستكمال بناء المؤسسات الديمقراطية وقرب إنجاز المرحلة 

األخيرة من خارطة الطريق السياسية والخاصة باالنتخابات البرلمانية، والتى تواكبت مع العديد من خطوات االصالح االقتصادي، 

تصاد المصرى من خالل زيادة المشروعات التنموية وتعزيز االستثمارات اليابانية لالستفادة من وتطلع مصر لدعم اليابان لالق

 الفرص المتاحة، خاصة في مشروع محور قناة السويس ومجاالت البنية األساسية والطاقة. 

 27/00/2102 موقع وزارة الخارجية المصرية

 وزير الخارجية يجتمع بأعضاء جمعية الصداقة مع مصر في البرلمان الياباني

ي اجتماعًا مع أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية على هامش زيارته للعاصمة اليابانية طوكيو، عقد وزير الخارجية سامح شكر

وزيرة الدفاع اليابانية السابقة ومشاركة عدد من نواب مجلسي النواب  "يوريكو كويكي"المصرية اليابانية برئاسة النائبة 

وحول  .والمستشارين، حيث ركز الوزير على استعراض تطورات العملية السياسية في مصر وأهمها إجراء االنتخابات البرلمانية

على أن االنتخابات في مصر تجري في إطار تفاصيل ما دار خالل اللقاء، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن شكري أكد 

 .من الشفافية والحياد في ظل متابعة دولية ومحلية واسعة شملت االتحاد األفريقي والكوميسا واالتحاد األوروبي

 27/00/2102 موقع وزارة الخارجية المصرية

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=5138a7a4-a8f9-4097-99a3-8d0ff53c9c5a
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=f6bcc0a5-0ff3-44e0-ab9d-18ac083061fc
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=bcb8203f-6e7b-4bf4-8b76-1344b0eafce3
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 تؤكد صحة رؤية مصر فى التعامل مع الظاهرة« العمليات اإلرهابية»المتحدث باسم الخارجية : 

على الساحة من جديد كأولوية أولى خالل األيام أكد المستشار أحمد أبوزيد المتحدث بأسم وزارة الخارجية ان قضية ااٍلرهاب بزغت 

االخيرة بعد العمليات اإلرهابية التى شهدتها باريس ومالى ولبنان اعادت الى االضواء اهميه المنطق الذى تبنته مصر منذ البداية 

ان دولة واحدة اليمكن ان وهو اهمية التعامل الشامل مع ظاهرة ااٍلرهاب وتنسيق الجهود الدولية فى مجال المكافحة مشيرا الى 

تواجه ذلك وحدها وانه يجب التنسيق والتعاون ويشمل تبادل المعلومات والتنسيق االستخباراتى وتجفيف منابع تمويل اإلرهاب 

وضبط الحدود ومنع الهجرة غير الشرعية ومنع التدفق غير القانونى للسالح معتبرا ان كل هذه إجراءات يجب ان تتم فى إطار 

 استراتيجية واحده للمجتمع الدولى.تنسيق و

 27/00/2102 األهرام

 السيسى من األجواء المصرية سيس يبعث برسالة تقدير إلىالبابا فران

جواء ر طائرة البابا األالكرسى البابوى ورئيس دولة الفاتيكان رسالة تقدير إلى السيسى بمناسبة عبووجه البابا فرانسيس بابا 

عتماده ا تم سيف النصر بمناسبة تسلم أوراقتأتى تلك الرسالة بعد أيام قليلة من استقبال البابا فرانسيس للسفير حا المصرية

 بعث البابا برسالة ذى جمع البابا بالسفير سيف النصراللقاء المطول الوخالل  هورية مصر العربية لدى الفاتيكانسفيرا لجم

للجهود التى تضطلع بها مصر لتحقيق األمن واالستقرار  هوتأييدشفهية حملت تحية وتقديرا من البابا والفاتيكان إلى السيسى 

ته نقل تهانيه إلى السيسى وإلى الشعب ومكافحة اإلرهاب والعنف فى منطقة الشرق األوسط، كما طلب البابا فرانسيس فى رسال

ونقل السفير سيف النصر إلى البابا، خالل اللقاء، رسالة شفهية من  المصرى بمناسبة اكتمال خطوات البناء الديمقراطى فى مصر.

على رأسها و، تناولت الرؤية المصرية لألوضاع اإلقليمية والدولية، وسبل التصدى للتحديات الماثلة على الصعيد العالمي السيسي

 .جهود تحقيق السالم لدفع كالتوسبل التعامل مع جذور المش قضايا اإلرهاب والعنف

 27/00/2102 األهرام

 جنازة مطران القدس غداً البابا تواضروس يشارك فى 

من كبار  ٨على رأس وفد كنسى يضم  متوجها إلى القدس عبر تل أبيبغادر القاهرة امس "تواضروس الثاني" بابا اإلسكندرية 

وأكد البابا أن زيارته جاءت ألداء  رق األدنى والذى توفى أمس األول القساوسة للمشاركة فى جنازة األنبا "أبرام" مطران القدس والش

واجب العزاء والعتبارات انسانية. وتعد هذه اول زيارة لشخصية تعتلى كرسى البابوية المصرية منذ عشرات السنين لألراضى 

المحتلة بعد قرار المجمع المقدس فى عهد البابا شنودة الثالث بوقف زيارة القدس لحين عودتها للسيادة العربية ودخول األقباط 

 عقب اتفاقية كامب ديفيد . ٠٨٨١لكنيسة عام والمسلمين معًا والذى أقرته ا

 27/00/2102 األهرام

  مجالس التمويل األصغر بالسودان الخارجية تستقبل وفًدا من

التنمية التابعة لوزارة الخارجية بالتعاون مع الصندوق االجتماعى للتنمية، وفدًا استضافت الوكالة المصرية للشراكة من أجل 

، حيث هدفت الزيارة للتعرف 2102نوفمبر  22إلى  22سودانيًا من مجالس التمويل األصغر خالل زيارته للقاهرة فى الفترة من 

 وأجرى الوفد السودانى مساندة جهود الشباب التنموية.على التجربة المصرية فى إقامة المشروعات الصغيرة، ومكافحة البطالة، و

لقاءات مع السفير د.حازم فهمى أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وسها سليمان األمين العام للصندوق 

 .منشآت الصغيرةواالتحاد العربى للاالجتماعى للتنمية ورئيس االتحاد العربى للمنشآت الصغيرة، وكبار مسئولي الصندوق 

 27/00/2102 بوابة األهرام

http://www.ahram.org.eg/News/131737/25/456361/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9--%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B5.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131737/136/456379/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%A8%D8%B9%D8%AB-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131737/136/456381/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%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%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%89-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D9%8B.aspx
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/NewsContent/13/70/815190/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%BA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3.aspx
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خارجية إثيوبيا.. "المجلس العربى األفريقى": مصر تمتلك جميع االختيارات لحل أزمة سد ردًا على وزير 

 النهضة

قال المستشار بالل النمس نائب السفير محمد العرابى األمين العام للمجلس العربى األفريقي، إن مصر تمتلك جميع الحلول 

لعسكرى الذى يحافظ على األمن المائى لمصر ولكن دائما ما نبدأ النهاء أزمة سد النهضة واالختيارات متاحة بما فيها القرار ا

وأضاف نائب األمين العام للمجلس العربى  بالسالم أوال والندخل فى قرارات مصيرية، إال اذا كانت مدروسة بشكل جيد للغاية.

أدهانو قد خانه التوفيق تماما  األفريقي، في بيان صحفي صادر عن المجلس، مساء اليوم، أن وزير الخارجية اإلثيوبي تيدروس

عندما قال لوسائل اإلعالم اإلثيوبية، مصر أضعف من أن تدخل في حرب مع إثيوبيا فصراعاتها الداخلية وفقرها االقتصادي 

 دواإلرهاب في سيناء هي أولويات حروبها، أما سد النهضة فالجانب المصري يعلم تماًما أنه وافق على كافة االتفاقيات الخاصة بس

وأكد النمس على أن الشعب اإلثيوبى، مطالب بالضغط  النهضة لكنه يظهر عكس ذلك خالل وسائل اإلعالم الخاصة بالمصريين"

 على حكومته حتى ال يتم تصعيد الموقف بين مصر وإثيوبيا وسيكون الجانب األثيوبى هو الخاسر فى النهاية.

 27/00/2102 األهرام

 جديدةرئيس حكومة الوفاق الليبية يبحث بالقاهرة سبل التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة ليبية 

وصل إلى القاهرة اليوم الخميس، رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، قادًما من تونس في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام 

حث ومن المنتظر أن يب في إطار جولة شملت المغرب والجزائر وتونس للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة الليبية الجديدة.

ادر وصرحت مص التعجيل بتشكيل حكومة الوفاق الوطني الليبية تنفيًذا التفاق الصخيرات األخير. السراج خالل لقاءته سبل

مطلعة شاركت في استقبال السراج بالمطار بأنه سيلتقى خالل زيارته مع عدد من كبار المسئولين المصريين وجامعة الدول 

لماني مارتن كوبلر المبعوث األممي الجديد الى ليبيا الذى يصل العربية وبعض الشخصيات الليبية والدولية قد يكون من بينهم األ

 مصر خالل اليومين القادمين.

 27/00/2102 األهرام

 أبو الغيط: يجب حل القضية الفلسطينية ألنها أساس كل مشاكل إقليم المتوسط

استعرض وزير الخارجية المصري األسبق أحمد أبو الغيط ـ فى كلمته أمام الجلسة المسائية لمؤتمر )االتحاد من أجل المتوسط( 

شأة االتحاد من أجل المتوسط وموقف مصر منه ، مشيرا الى أن الفكرة بادر بها نيكوال ساركوزي ن -الذي انعقد فى برشلونة اليوم 

عندما كان وزيرا لداخلية فرنسا وكان أبو الغيط وقتها وزير خارجية مصر ، ثم فاز ساركوزي برئاسة فرنسا ليطرح الفكرة متكاملة 

يركل تدخلت وقالت " ال اتحاد متوسطيا قاصرا على دول البحر األبيض فى ضوء ما اعترى اعالن برشلونة من ضعف ، لكن إنجيال م

وأضاف أبو الغيط ـ الذي يشارك في هذا المؤتمر  بل يجب توسيعه ليشمل كل دول االتحاد األوروبي وهو ما وافقت عليه مصر".

شيئ ناقص في االتحاد من أجل  ضمن الشخصيات السياسية البارزة في دول منطقة البحر األبيض المتوسط ـ " كان هناك دوما

المتوسط حتى بعد سياسة الجوار األوروبية الجديدة ، لكن صدمة هجمات باريس اإلرهابية كانت مأساوية وضربت العاصمة التي 

وعرض أبو الغيط أمام المؤتمر ـ الذي تشارك مصر خالله بوفد رسمي يترأسه السفير  كانت شريكا للقاهرة في رئاسة اإلتحاد".

ـ مجموعة من التوصيات على المشاركين بالمؤتمر : أولها ضرورة أن يعود اإلتحاد من أجل المتوسط حمد ي لوزا نائب وزير الخارجية 

 .ا إقليم المتوسطلتناول القضية الفلسطينية ، وهى األساس فى كل المشاكل التي يواجهه

 27/00/2102 بوابة األهرام

 

http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/NewsContent/13/70/815175/%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%B1%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/815110/%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%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/NewsContent/13/70/815182/%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%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%83%D9%84-%D9%85.aspx
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 العربي وكوبلر يبحثان بالقاهرة تفعيل الحل السياسي لألزمة الليبية األحد المقبل

األمم المتحدة الجديد إلى ليبيا، بزيارة إلى القاهرة يوم السبت المقبل هي األولى له إلى مصر والجامعة يقوم مارتن كوبلر مبعوث 

ومن المقرر أن يلتقي كوبلر مع األمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور  العربية منذ تعيينه في منصبه خلًفا لبرناردينو ليون.

للتشاور حول اآلفاق المستقبلية لتنفيذ اتفاق الصخيرات بشأن تشكيل حكومة الوفاق نبيل العربي، يوم األحد المقبل، وذلك 

ويكتسب هذا اللقاء أهميته نظرًا ألنه يأتي قبل اجتماع دول الجوار الليبي في الجزائر المقرر في بداية الشهر  الوطني في ليبيا.

 تن كوبلر.المقبل بمشاركة الجامعة العربية والمبعوث األممي إلى ليبيا مار

 27/00/2102 بوابة األهرام

 ي قصف جوي بـ"ليبيا"تعلن مقتل مصريين ف« الخارجية»

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، بأنه وردت معلومات من خالل سفير مصر لدى ليبيا، بأن 

"أجدابيا" بليبيا ، لقيا مصرعهما نتيجة  مواطنين مصريين هما أحمد حسن عبد المحبوب حجاج وماجد حسن، يعمالن بمنطقة

 يعمالن بها لقصف جوى. تعرض الورشة التي

 27/00/2102 بوابة األخبار

 "إيجابي تصاعدي" بمنحنى تسير األمريكية - المصرية العالقات: الخارجية

األمريكية تسير بمنحنى "تصاعدي  -الخارجية المستشار أحمد أبو زيد إن العالقات المصرية قال المتحدث الرسمي باسم وزارة 

ولفت إلى وجود مؤشرات حقيقية على ذلك في ضوء اإلجراءات المتعلقة بالمساعدات العسكرية واإلفراج عن معدات  إيجابي".

م بها وفود من الكونجرس األمريكي إلى مصر، وكلها مؤشرات األمريكي والزيارات التي قا -معينة وعقد الحوار االستراتيجي المصري

في تصريحات لعدد محدود من  -وأضاف  واقعية وملموسة على أن العالقة تسير في المنحنى التصاعدي التدريجي اإليجابي.

لمتحدة هى شريك لمصر أن العالقات المصرية األمريكية "إستراتيجية" والواليات ا -نوفمبر  27المحررين الدبلوماسيين الجمعة 

في برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية وفي الدعم، وهناك تنسيق هام وكبير فيما يتعلق بالقضايا اإلقليمية والدولية.. 

مشيرا إلى أنه ومنذ أيام قليلة أجرى جون كيري وزير الخارجية األمريكي اتصاال هاتفيا مع الوزير سامح شكري للتشاور حول القضية 

 فلسطينية واألوضاع في الشرق األوسط.ال

 27/00/2102 بوابة األخبار

 لسيسي للندنالسفارة البريطانية تعلن نتائج زيارة ا

عدة معلومات عن االتفاقيات التي تمت بين مصر  موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك"نشرت صفحة السفارة البريطانية على 

حول  وقالت الصفحة "تساءل الكثيرون أيام. 3نوفمبر، واستمرت  2وبريطانيا خالل زيارة السيسي إلى لندن التي بدأت األربعاء 

لت ونق إلى لندن .. إليكم بعض النتائج اإليجابية للزيارة وهناك نتائج أخرى إيجابية سنعلن عنها الحقا".السيسي نتائج زيارة 

صفحة السفارة عددا من الصور التي نشرها السفير البريطاني، جون كاسن على حسابه بموقع تويتر، تحتوي على معلومات حول 

باإلضافة  فحة اإلرهاب والهجرة غير الشرعيةفاهم في مجال األمن ومكاومذكرة ت روليم مع وزارة البترولاتفاقية بريتيش بت

 ووزارة الكهرباء في مجال الطاقة المتجددة. ACTISمليون دوالر بين  321لمذكرة تفاهم أخرى بـ 

 27/00/2102 بوابة األخبار

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/815073/%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%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%B1-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56578562420574e45a6d1ae4/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D9%80%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-1448576354
http://akhbarelyom.com/article/5658169a420574fd153efcaf/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%86%D9%89-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A-1448613530
http://akhbarelyom.com/article/565752db4205743f429e3176/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-1448563419
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 محمد العرابى يترأس وفدا من رجال األعمال لزيارة الكونغو لبحث فرص االستثمار

يترأس السفير محمد العرابى وزير الخارجية األسبق، وعضو البرلمان، وفد من رجال األعمال لزيارة الكونغو الجمعة لبحث الفرص 

الشركات المتواجدة بالسوق فى إطار اهتمام الدولة بالدول األفريقية، االستثمارية وتعزيز التعاون وإزالة المعوقات، وتدعيم أداء 

وخاصة دول حوض النيل. وقال "العرابى"، فى تصريحات له على هامش مؤتمر عقد األسبوع الماضى، إن السفارة المصرية 

ى عزيز الدبلوماسية البرلمانية فبالكونغو ووكالة التنمية قدمت العديد من التسهيالت للوفد، ونسعى فى المرحلة المقبلة إلى ت

 المرحلة المقبلة والتعاون مع البرلمانات األفريقية واألوروبية لتعزيز التعاون المشترك.

 27/00/2102 اليوم السابع

 عضو مكتب إرشاد اإلخوان يعترف باهتزاز ثقة الجماعة بقياداتهم

أعترف محمد عبد الرحمن، عضو مكتب إرشاد جماعة اإلخوان، بوجود خالفات كبيرة داخل الجماعة، وقيام شباب التنظيم باساءة 

عبر أحد المواقع اإلخوانية :"أصبح لقياداته واالتجاه إلى العنف، واهتزاز الثقة داخل الجماعة. وقال عبد الرحمن فى مقال له 

الحديث عن السلمية داخل اإلخوان يدور في جو من التوتر الشديد وتحميل األمور فوق ما ال تحتمله، ودخلت عناصر مغرضة وأخرى 

 لها مواقف مشبوهة وشارك البعض بحسن نية تحركه المشاعر والعواطف في تجاوز الحدود واللياقة وما تعودنا عليه في أدب

الدعوة. وتابع عضو مكتب االرشاد :"نتج عن ذلك اهتزاز الثقة فيما بيننا، والتنازع، وتداخل المصطلحات والتعبيرات وأصبحت 

 .كلمة السلمية، مصطلحا يحتاج إلى توضيح"

 27/00/2102 اليوم السابع

 للقدس تطبيع مع إسرائيل تواضروسلجنة المقاطعة: زيارة 

بابا اإلسكندرية على « تواضروس الثانى» إن سفر اة لمقاطعة إسرائيل، قال عبدالعزيز الحسينى منسق اللجنة المصرية العام

فى أول زيارة لشخصية تعتلى كرسى البابوية المصرية منذ عشرات السنين  كنسى رفيع إلى القدس عبر تل أبيبرأس وفد 

 الحسينى سفرووصف  مطران القدس والشرق األدنى، هذه خطوة غير مسبوقة ومرفوضه تماما.« أبرام»للمشاركة فى جنازة األنبا 

الكنيسة ال تعبر عن األقباط بل تعبر عن المصريين »قائال مستنكرا موقف الكنيسة المصرية« غير المفهوم وغير المبرر»ابا بـالب

بعد ذهاب إن الكنيسة كانت دائمة ترفض الذهاب إلى القدس..والبابا شنودة قال لن نذهب إال »وأكد الحسينى  «.جميعا

مشيرا إلى أن الكنيسه كانت ترفض إقامة أى شعائر دينية لألقباط بالقدس، مشيرا إلى أن هذه خطوة  «المسلمين وتحرير القدس

 تطبيع مع إسرائيل.

 27/00/2102 الشروق

 مصر ستشكو إثيوبيا أفريقياً  «:الرى»مصادر بـ

للتوافق  فى كل من مصر والسودان وإثيوبيا إن التنسيق ما زال مستمرًا بين وزارات الخارجية والرى الرىوزير  سام مغازىقال ح

على أن يتم تحديد موعد االجتماع  طبقًا ألجندة الوزراء« سد النهضة»جتماع السداسى بخصوص بشأن الموعد المناسب لعقد اال

والخاص بالتوصل لتوافق بين المكتبين االستشاريين الدوليين الفرنسى  ة الثالثية الوطنية فى موعد الحقالعاشر للجن

فيما توقعت مصادر مطلعة أن تتمسك القيادة السياسية بالمسار السياسى بقيادة وزارة  الهولندى لتنفيذ الدراسات الفنيةو

كما توقعت المصادر أن تتقدم مصر  فشل المسار الفنى، وإهدار الوقت ية للمفاوضات خالل المرحلة المقبلة، لتعويضالخارج

 ونظيرتها فى األمم المتحدة لضمان الحفاظ على األمن القومى المصرى.«االتحاد األفريقى»فىبشكوى رسمية للجنة األمن 

 27/00/2102 الوطن

https://www.youm7.com/story/2015/11/27/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%88%D9%81%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-/2463423
https://www.youm7.com/story/2015/11/27/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85/2463336
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27112015&id=0212e399-e109-45f5-b394-94cf73693cc3
http://www.elwatannews.com/news/details/845577
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 أوالوند يزور مصر في النصف األول من العام المقبل

م اقال السفير الفرنسي في القاهرة أندريه باران اليوم الخميس إن الرئيس فرنسوا أولوند سيزور مصر في النصف األول من الع

أن "هناك زيارة متوقعة للرئيس أولوند إلى  أصوات مصريةوأوضح باران في مقابلة مع  السيسي. المقبل بناء على دعوة من 

وأضاف إن جدول الزيارة ال يزال قيد المناقشات والدراسة  السيسي". منلعام المقبل بناء على دعوة مصر في النصف األول من ا

 بين الجانبين.

 22/00/2102 مصر العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/811130-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
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 السياسة الداخلية

 -الرئاسة المصرية:

 

 :النهوض بمختلف القطاعات الحيوية لدفع عملية التنميةالسيسي

الحكومة جهودها الدءوب من أجل تلبية احتياجات المواطنين في جميع المجاالت، وتوفير البيئة أكد السيسى أهمية مواصلة 

المواتية لجذب مزيد من االستثمارات لتنشيط االقتصاد وتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب، فضاًل عن النهوض بمختلف 

اجتماعه أمس بالمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، جاء ذلك خالل .القطاعات الحيوية الالزمة لدفع عملية التنمية الشاملة

بحضور وزراء اإلسكان والمرافق، والكهرباء والطاقة المتجددة، واالستثمار، والزراعة واستصالح األراضي، والتعاون الدولي، والبترول 

 .والثروة المعدنية

 27/00/2102 األهرام

 

 قرار جمهورى بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى برئاسة عامر

س، بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى المصري، برئاسة طارق حسن أصدر السيسى قرارًا جمهوريًا، نشرته الجريدة الرسمية أم

عامر، محافظ البنك المركزي، وعضوية كل من: جمال محمد عبد العزيز نجم، ولبنى محمد هالل، نائبى محافظ البنك المركزي، 

 وشريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

 27/00/2102 األهرام

 

 السيسي يستقبل مدير شركة إينى اإليطالية للبترول الستعراض دراسات حقل الغاز الطبيعي

حضر اللقاء المهندس شريف إسماعيل  .المدير التنفيذي لشركة "إيني" اإليطالية للبترول "كالوديو ِديسكالزي"استقبل السيسي، 

وصرح السفير عالء يوسف، .رئيس الوزراء، والمهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من مسئولي الشركة

" عرض الخطط المقترحة لتنفيذ مشروع حقل الغاز المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المدير التنفيذي لــ"إينى

 .الطبيعي "ُظهر" بالمياه المصرية في البحر المتوسط

 22/00/2102 بوابة األهرام

 

 -الحكومة المصرية :

 

  رئيس الوزراء يصل اإلسماعيلية ويتفقد صحارة سرابيوم وقرية األمل

وصل المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إلى محافظة االسماعيلية، ويتفقد رئيس الوزراء اآلن صحارة سارابيوم أسفل  

  .السويس، ومن المقرر أن يزور مشروع قرية األمل شرق قناة السويس ومدينة اإلسماعيلية الجديدةقناتى 

 27/00/2102 اليوم السابع 

 

http://www.ahram.org.eg/News/131737/25/456357/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B6.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131737/136/456385/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/815101/%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%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%B3.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/11/27/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85/2463539#.VlgYqnYrLIU
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 يحظى باهتمام القيادة السياسية« سد النهضة»الرى : وزارة 

ى أن قضية سد النهضة االثيوبى تحظى باهتمام القيادة السياسية على أعلى مستوى والتى أعلنت وزارة الموارد المائية والر

تتابع باهتمام بالغ قلق الشارع المصري، وانه تجرى مشاورات مكثفة بين كل االجهزة المعنية بالملف، التخاذ موقف موحد 

الذى تتقدم فيه عملية البناء بالسد على األرض بصورة لمواكبة التطورات، ودفع مسيرة التفاوض، التى تأخرت كثيًرا، فى الوقت 

التنسيق والتشاور مازال مستمرا بين وزارات الخارجية والرى بكل من  وقال الوزير حسام مغازى إن .مثيرة لقلق الخبراء والمتابعين

مصر والسودان وإثيوبيا للتوافق حول الموعد المناسب لعقد االجتماع السداسى بمشاركة وزراء الخارجية والموارد المائية للدول 

 .الثالث بخصوص السد 

 27/00/2102 األهرام

 

 بدء تفعيل اتفاقية إصالح إدارة العدالة ماليين يورو من االتحاد األوروبى ٠١بدعم 

يا تنفيذعقد المستشار أحمد الزند وزير العدل والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى ووفد من اإلتحاد األوربى، أمس اجتماعا 

إلقرار بدء تنفيذ اتفاقية التمويل المبرمة بين وزارة العدل واالتحاد األوربى بشأن إصالح وتحديث إدارة العدالة بدعم مالى قدره 

وقال الزند إنه تم إنشاء لجنة لتسيير األعمال لمتابعة تنفيذ االتفاقية تضم كل األطراف على أن تقوم برفع .ماليين يورو 01

 أيام لمتابعة كل التفاصيل وتذليل كل مايعترضها من عقبات . 3كل  تقريرها اليه

 27/00/2102 األهرام

 

   منطقة عشوائية 222بروتوكول بين "اإلسكان" و"التعليم العالى" إلعداد خطط تطوير

اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، التابع لوزارة اإلسكان، أنه تم توقيع بروتوكول بين وزارة اإلسكان ووزارتى أكد 

حافظات. وأضاف اللواء محمد التعليم العالى، وذلك إللزام الجامعات بإعداد خطط وبرامج لتطوير المناطق العشوائية بمختلف الم

سنوات، مشيرة إلى أنه تم البدء فى تطوير منطقة السماكين  3منطقة عشوائية خالل  222يتم تطوير  " أنه من المقرر أنناصر

  .بسوهاج، والمرحلة الثانية من عشش السودان وعدد من المناطق فى مختلف المحافظات

 27/00/2102 اليوم السابع 

 

  وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج:الوزارة ليس لها ميزانية محدد حتى اآلن

خص ي قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنها تنسق مع وزارة القوى العاملة والهجرة فيما

مليون شخص وفق بيانات وزارة الخارجية، مشيرة إلى أن انعدام الثقة بين المواطن  2أبناء الوطن فى الخارج المقدر عددهم بــ

والحكومة وراء عدم التسجيل فى قنصليات وسفارات مصر بالخارج، الفتة إلى أنها انتهت من وضع الهيكل الجديد للوزارة وستتقدم 

 .نميزانية للوزارة، وتابعت:" الوزارة ليس لها أى ميزانية محدد اآلبه للحكومة بهدف رصد 

 27/00/2102 اليوم السابع

 

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/131737/27/456326/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%89--%C2%AB%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9%C2%BB-%D9%8A%D8%AD%D8%B8%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131737/27/456328/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%A1%D9%A0-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86-%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%89%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A7.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/11/27/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1248-%D9%85%D9%86%D8%B7/2463413#.VlgY7XYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/27/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-/2463119#.VlgZOnYrLIU
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 -االنتخابات البرلمانية:

 

 «األولى»انخفاض مشاركة الشباب فى المرحلة الثانية لالنتخابات مقارنة بـ«: بصيرة»

للمرحلة الثانية لالنتخابات البرلمانية التى أجريت « بصيرة»أظهرت نتائج استطالع رأى أجراه المركز المصرى لبحوث الرأى العام 

الع إلى أن الشباب وأشار االستط ثانية عنها فى المرحلة األولى، انخفاض مشاركة الشباب فى المرحلة ال2102نوفمبر  23و 22يومى 

بالمرحلة األولى، وهو ما يشير إلى  %37، مقارنة بـ%20سنة شاركوا فى المرحلة الثانية بنسبة لم تتجاوز الـ 31 ـ 02فى العمر 

مشاركة ضعيفة من الشباب فى االنتخابات البرلمانية، كما اتضح أن نصف الناخبين الذين صوتوا فى المرحلة الثانية هم فى 

 سنة. 21ــ  30مرية فى الفئة الع %22فأكثر، و 21الفئة العمرية 

 27/00/2102 الشروق

 

 «اإلعادة»حزًبا تزاحم المستقلين لحسم مقاعد  22

يتصدر قائمة « المصريين األحرار.. »% 22.7« المستقلون»ونسبة  مقعًدا.. 203حزبًيا يتنافسون لحسم  093مرشًحا بينهم  426

حزبا وتيارا سياسيا إضافة إلى المرشحين  22وفدًيايتنافس  30مرشًحا.. و 27الثانى بـ« مستقبل وطن»مرشًحا.. و 22األحزاب بـ 

عدا من المقاعد الفردية المخصصة مق 203، لحسم 2102المستقلين فى جولة اإلعادة للمرحلة الثانية النتخابات مجلس النواب 

 مقاعد منها بالجولة األولى. 9، فيما تم حسم 03لمحافظات المرحلة الثانية الـ

 27/00/2102 الشروق

 "ساويرس" بإبعاده عن االنتخاباتمحامي "العادلي" يتهم 

اتهم محمد الجندي، محامي حبيب العادلي، ومرشح انتخابات مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية، رجل األعمال نجيب 

وقال إنه وفقا .ساويرس، مؤسس حزب المصريين األحرار، بالتسبب في استبعاده من االنتخابات لصالح مرشح حزبه عمرو وطني

ألف صوتا، وبذلك كان سينافس  02لنته وسائل اإلعالم خالل تغطية اخبار عمليات فرز األصواتفإنه حصل على أكثر من لما أع

 2في جولة اإلعادة على المقعدين األول أو الثاني، إال أنه فؤجي باستبعاده من االنتخابات بعد اعالن اللجنة العليا حصوله على 

واستطرد أنه يتلقى في الوقت الحالي تهديدات من جانب .المصريين األحرار ألف لمرشح 07أالف صوت فقط، مقابل 

مجلس الدولة، والنائب العام، فضال عن الطعن  إلى طعنا سيقدم أنه مبينا الموضوع، هذا في الحديث عدم على إلجباره  ساويرس

 .المقدم إلى اللجنة العليا لالنتخابات

 22/00/2102 مصر العربية

 -األحزاب :

 "مصر القوية" يستنكر زيارة البابا تواضروس للقدس المحتلة

تواضروس الثانى، بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للقدس المحتلة، معتبرا أن استنكر حزب مصر القوية زيارة البابا 

دعا "مصر القوية" كافة المصريين لرفض تلك  مثل تلك الزيارة تمثل خرقا لحالة اإلجماع الشعبي الموحد حول تلك القضية.

 ع مع الكيان الصهيوني على كافة المستويات.الزيارات أًيا كانت مكانة القائمين بها وكذا رفض كافة أشكال التطبي

 22/00/2102 بوابة األهرام

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27112015&id=a145b15b-eb2a-41e5-ac79-e0e1a3ab997d
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27112015&id=bc3a90e9-5146-4951-a74c-0502ad9e3e94
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/811538-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A5%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/NewsContent/13/70/815168/%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%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%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%84%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA.aspx
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 البدوى والسفير السودانى يؤكدان عمق العالقات بين الشعبينالسيد

استقبل الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد المصري، رشاد فراج الطيب القائم بأعمال السفير السودانى بالقاهرة، وذلك 

الوفد تقديم الشكر والتحية للدكتور السيد البدوي  وأكد رشاد الطيب أن الهدف من زيارته اليوم إلي مقر حزب بمقر الحزب بالدقي.

على عمق العالقات المصرية السودانية وأننا شعب  والتأكيدوالذي يعتبر الحامي بل الحارس األمين للعالقات المصرية السودانية.

 واحد ونبعث الي الشعب المصري تقدير الحكومة السودانية للمواقف المصرية تجاه قضايا السودان.

 22/00/2102 بوابة األهرام

 " للتوحد والحوار الوطنيإبريل 2"مصر القوية" يرحب بدعوة "

إبريل" أمس للحوار الوطنى بين القوى السياسية، مؤكًدا أن الجميع فى  2رحب حزب مصر القوية بالدعوة التى أطلقتها حركة "

وقال المتحدث اإلعالمى للحزب أحمد إمام في تصريح له اليوم:  .حاجة للتوحد، لمواجهة المخاطر المحيطة بمصر فى الوقت الحالى

وطن فى حاجة شديدة اآلن وأكثر من أى وقت مضى، إلى توحد كافة أبنائه لمواجهة المخاطر المحيطة بمصر فى ضوء تردى "ال

 األوضاع المعيشية وغياب الرؤية السياسية واالقتصادية".

 22/00/2102 بوابة األهرام

 

  المصريين األحرار: " الخبرة" أهم الصفات المطلوبة فى المعينين بالبرلمان

بالبرلمان من قبل رئيس الجمهورية، يجب أن قال شهاب وجيه المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين األحرار، إن المعيننين 

يتوفر فيهم عنصر الخبرة بالعمل البرلمانى، عالوة على اختيار الفئات التى لم تمثل بالبرلمان. وأضاف أنه يجب أن يتوفر فى 

ناصر أن فى اختيار الع العناصر المعينة بالبرلمان صفة الخبرة فى المجاالت التى يجتاج البرلمان إلى احداث توازن فيها، مشيرًا إلى

 .التى لم تمثل جيدًا يجب أن ينتظر الرئيس على النتائج النهائية بعد انتهاء المرحلة الثانية ليتضح الفئات الغير ممثلة جيداً 

 27/00/2102 اليوم السابع

 

 االنسحابات تهدد حصول قائمة "فى حب مصر" على األغلبية بالبرلمان.. وهيكل: لن تؤثر

يبدو أن قائمة "فى حب مصر" قد ال تدخل البرلمان مكتملة كتحالف سياسي كما خاضت االنتخابات، حيث تتجه بعض األحزاب 

خالل األيام األخيرة صدرت .لالنفصال عن االئتالف الذي تسعى القائمة لتكوينه لتحصد به األغلبيةالمشاركة في القائمة 

تصريحات من أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين وعضو اللجنة التنسيقية لقائمة في حب مصر، قال فيها إن القائمة انتهت 

الموقف نفسه أكده د. عماد جاد، عضو اللجنة .ها تحت قبة البرلمانبانتهاء االنتخابات البرلمانية، ولن تشكل كتلة برلمانية باسم

يتجه حزب المصريين األحرار الذي كان أحد و.التنسيقية للقائمة فى أكثر من تصريح حول انتهاء القائمة بانتهاء االنتخابات

زب مصادر مطلعة أن ح وقالتالحزب األحزاب الممثلة بالقائمة لتشكيل ائتالفه الخاص الذي سيضم مستقلين باإلضافة إلى نواب 

الوفد بدوره يدرس تقييم موقفه من االنضمام لالئتالف الذى ستشكله قائمة "فى حب مصر" وسيحسم ذلك بعد انتهاء المرحلة 

من جانبه، قلل أسامة هيكل، النائب عن قائمة فى حب مصر وعضو لجنتها التنسيقية .الثانية التى يخوض فيها جولة اإلعادة

مية االنسحابات من التحالف االنتخابي من قبل بعض األحزاب، معتبًرا أن هذا حراك طبيعي لن يؤثر على قدرة القائمة فى من أه

 تشكيل ائتالف األغلبية.

 22/00/2102 بوابة األهرام

http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/NewsContent/13/70/815112/%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%AF%D9%88%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/815020/%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%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9--%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/11/27/%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%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7/2463385#.VlgY9nYrLIU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/815058/%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%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-.aspx


 

 

2102نوفمبر  72نشرة   مرصد اإلعالم المصري       12   

 

  بيعة الدوائر االنتخابيةمستقبل وطن": التنسيق فى خالل جولة اإلعادة يرتبط بط"

قال أكمل نجاتى عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، أن فكرة التحالفات خالل جولة اإلعادة ترتبط بطبيعة كل دائرة وال  

يمكن أن ينسق أى عضو فى الحزب خالل جولة اإلعادة مع عضو أخر سواء حزبى أو مستقل فى الدوائر التى يسمح الوضع فيها 

بعد الرجوع للحزب. وأشار إلى أن التنسيق خالل جولة اإلعادة يخضع لرؤية المرشح نفسه والحزب، الفتا إلى أن حزبه ال بذلك إال 

 .يمكن إتخاذ قرار بالتربيط مع أى من المرشحين إال بالتشاور مع المرشح نفسه وذلك بسبب طبيعة بعض الدوائر

 27/00/2102 اليوم السابع

 

 الكرامة: زيارة تواضروس للقدس شرخ في جدار مقاومة التطبيع

، بابا اإلسكندرية ، إلى القدس المحتلة عن طريق تل أبيب، للمشاركة في جنازة ى الثان أدان حزب الكرامة الناصري سفر تواضروس

 أن لهذه الزيارة، مؤكدا على  أسفه عنله  بيان فيوأعرب  .األنبا "أبرام" مطران القدس والشرق األدنى الذي وافته المنية أمس

 حقب اليومية المذابح يرتكب الذى الصهيوني الكيان مع التطبيع مقاومة جدار في عميقا شرخا سيحدث" المصريين بابا" سفر

 .الفلسطيني الشعب

 22/00/2102 مصر العربية

 تم تكرارها "إصالح الوفد" : زيارة تواضروس للقدس ليست تطبيعا.. إال إذا

ة من عبر تأشير قال عبد العزيز النحاس، المتحدث اإلعالمي لتيار إصالح الوفد، إن زيارة تواضروس الثاني، بابا اإلسكندرية للقدس

 "تل أبيب، ال تعد تطبيعا في العالقات مع الجانب الصهيوني، "إال في حالة تكرارها، أو لقائه وفودا من إسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، دعوته للجميع، مسلمين ومسيحيين، لزيارة  وأضاف أن الزيارة تأتي بعدما أعلن

 .القدس كنوع من المواجهة لمحاوالت إسرائيل تهويدها

 22/00/2102  مصر العربية

 -المؤسسات الدينية :

  لموسيقىالمفتى: السالم الوطنى والوقوف للعلم مباح وال حرمة فى سماع أو عزف ا

قال الدكتور شوقى عالم، مفتى الجمهورية، إن السالم الوطنى، والوقوف لتحية العلم مباح، مضيفا أن من جملة األفعال المعبرة  

عن الحب القياُم لرمز الوطن وعالمته وشعاره، وهو الَعَلُم أو السالم الوطنى؛ وأن المحب يتعلق ويعتنى بكل ما له صلة بمحبوبه، 

الفتا إلى أن الموسيقى ال حرمة فى سماعها أو عزفها؛ فهى صوت؛ َحَسُنُه َحَسٌن   .ِمن ذلك إال ما ذمه الشرع بخصوصه وال ُيَذّم

 .وَقِبيُحُه َقبيٌح، وما ورد فى تحريمها: صحيحه غير صريح، وصريحه غير صحيح

 27/00/2102 اليوم السابع

 -نقابات :

 قالش: نرفض سفر البابا للقدسيحيى 

قال نقيب الصحفيين يحيى قالش، إنه وانطالقا من ثوابت النقابة وقرارات جمعياتها العمومية المتعاقبة فإننا نرفض زيارة 

اإلسكندرية على رأس وفد كنسى رفيع إلى القدس عبر تل أبيب، مشيرا إلى أن البابا تواضروس وفور تنصيبه البابا تواضروس بابا 

 أعلن بشكل واضح التزامه بموقف وآراء البابا شنودة وعلى رأسها موقفه من دخول القدس.

 27/00/2102 الشروق

http://www.youm7.com/story/2015/11/27/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%89-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6/2463370#.VlgY_HYrLIU
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/811013-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/811292-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D8%A7-%D8%A5%D8%B0%D8%A7
http://www.youm7.com/story/2015/11/27/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%89--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D9%88/2463198#.VlgZj3YrLIU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27112015&id=c3e804ab-dcfc-47ba-9e21-07065a97fb05
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 -منظمات المجتمع المدنى :

 لجنة المقاطعة: زيارة البابا للقدس تطبيع مع إسرائيل

 بابا اإلسكندرية على رأس« تواضروس الثانى»لمقاطعة إسرائيل، إن سفر قال عبدالعزيز الحسينى منسق اللجنة المصرية العامة 

وفد كنسى رفيع إلى القدس عبر تل أبيب، فى أول زيارة لشخصية تعتلى كرسى البابوية المصرية منذ عشرات السنين للمشاركة 

 ماما.مطران القدس والشرق األدنى، هذه خطوة غير مسبوقة ومرفوضه ت« أبرام»فى جنازة األنبا 

 72/00/2102 الشروق

 

 عضو مكتب اإلرشاد: منهج اإلخوان ال يعرف السلمية

عضو مكتب إرشاد جماعة اإلخوان ، شباب الجماعة بعد اشتعال خالفات كبيرة بين قيادات وشباب  هاجم محمد عبدالرحمن

وتابع في مقال على مواقع تابعة للجماعة: "أصبح الحديث ."الجماعة، واعترف قائال: "الجماعة منهجها أصبح ال يعرف السلمية

ل األمور فوق ما ال تحتمله وأصبحت ال تعرف للسلمية عن السلمية داخل اإلخوان يدور في جو من التوتر الشديد وتحمي

وأضاف "دخلت عناصر مغرضة وأخرى لها مواقف مشبوهة وشارك البعض بحسن نية تحركه المشاعر والعواطف في تجاوز ."طريق

المصطلحات الحدود واللياقة وما تعودنا عليه في أدب الدعوة، ونتج عن ذلك اهتزاز الثقة فيما بيننا، والتنازع، وتداخل 

 والتعبيرات وأصبحت كلمة السلمية، مصطلحا يحتاج إلى توضيح".

 22/00/2102 البوابة نيوز

 -تصريحات :

 

  وحيد عبد المجيد: االحزاب المتصدرة المشهد االنتخابى ستجذب أعضاء جدد

رئيس مركز االهرام للدرسات االستراتيجية، إن انتخابات مجلس النواب الحالية ليست مقياًسا قال الدكتور وحيد عبد المجيد نائب 

لدور األحزاب فى الحياة السياسية، مشيًرا إلى أن بعض الكيانات الجديدة التى تتصدر المشهد االنتخابى قد ينضم إليها أعضاء جدد 

اوالت األحزاب لتشكيل االئتالفات ظاهرة جيدة، مشيًرا إلى أن قوة لترسيخ مكانتها وقد تختفى من المشهد ككل. وأوضح أن مح

االئتالف مرتبطة ومرهونة بقوة األحزاب ذاتها التى تشكله، متوقًعا أن يظل المشهد الحزبى على ما هو عليه بعد انعقاد مجلس 

 .2102النواب لعام 

 27/00/2102 اليوم السابع 

 

  حسن نافعة: الحياة الحزبية ستشهد تغيًرا جذرًيا بعد البرلمان

أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الحياة الحزبية ستشهد تغيًرا جذرًيا بعد انعقاد مجلس  نافعة قال الدكتور حسن

النواب، مشيًرا إلى أن عدد من األحزاب سيختفى وأخرى ستندمج. وأوضح أن مؤشرات النتائج األولية النتخابات مجلس النواب ال 

االستقطاب التى تشهدها الحياة السياسية، فضال عن مقاطعة قطاع كبير يمكن التعويل عليها، نظًرا لطبيعة المرحلة، وحالة 

قصير العمر، مشيًرا إلى  2102عن المرشحين لالنتخابات، وقطاع أخر من الناخبين عزف عن المشاركة. وتوقع  أن يكون برلمان 

 .ظة الراهنةأنه ليس على مستوى اللح

 27/00/2102 اليوم السابع

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27112015&id=0212e399-e109-45f5-b394-94cf73693cc3
http://www.albawabhnews.com/1630475
http://www.youm7.com/story/2015/11/27/%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF--%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%89-%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%D8%B6/2463208#.VlgZg3YrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/27/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%AC%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/2463192#.VlgZlHYrLIU
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  يناير بالبرلمان 22عبد اهلل السناوى: اتجاه لتعيين شخصيات محسوبة على ثورة 

لهم معاير من الناحية الدستورية يعينون على قال الكاتب الصحفى عبد اهلل السناوى، إن المعينين فى البرلمان القادم موجود 

من العدد الكلى. وأضاف  % 21أساسها، مشيرًا إلى أنهم محددين عدديًا باإلضافة إلى ضرورة أن تصل نسبة النساء من بينهم إلى 

 .سياسية المحسوبة على ثورة ينايرأن هناك اتجاه لتوسيع مشاركة الشخصيات والمجموعات ال

 27/00/2102 اليوم السابع

 

 هيثم الحريري: المتواجدون داخل البرلمان لن  يمثلوا الثورة ومطالبها

وقال في تصريحات .البرلمان المقبل عن الثورة، وأال يحقق أي إنجازاتتوقع المهندس هيثم الحريري، النائب البرلماني، أال يعبر 

المتواجدين داخل البرلمان لن يمثلوا الثورة ومطالبها »، إن «أون تي في»، الذي يعرض على فضائية «الصورة الكاملة»لبرنامج 

وأضاف .«ت للشارع تعيد ثقته في الحكومةالمتمثلة في العيش والحرية والعدالة االجتماعية، ولن يساهموا في تحقيق أي إنجازا

وتابع .«سيكون هناك أزمة داخل البرلمان تتعلق بتركيبته الواسعة جًدا، وإعادة تشكيل التحالفات بداخله فور انعقاده»أنه 

ك زب يملالمستقلون سيكونوا رمانة الميزان داخل البرلمان، حيث ستسعى كل التحالفات لضمهم إليها؛ ألنه ال يوجد ح»قائًلا: 

 «.األغلبية

 27/00/2102 الشروق

 

 «العليا لالنتخابات»نور فرحات: أتحفظ على نسبة المشاركة التي أعلنتها 

فلسلفة القانون بجامعة الزقازيق، تحفظه على نسبة المشاركة بالمرحلتين األولى الثانية أبدى الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ 

كان من المفترض أال تضيف »إنه «الصورة الكاملة»وقال في تصريحات لبرنامج .لالنتخابات، والتي أعلنتها اللجنة العليا لالنتخابات

اركة؛ ألن بطالن األصوات هو نوع من أنواع االحتجاج على العملية اللجنة العليا لالنتخابات األصوات الباطلة إلى نسبة المش

، «قائمة في حب مصر هي قائمة الدولة حتى لو أنكر القائمين عليها هذه الحقيقة الواضحة للجميع»وقال إن . االنتخابية بأكملها

وظيفة البرلمان األساسية »وأوضح .مانمعرًبا عن تعجبه مما أعلنه أعضاء هذه القائمة حول اعتزامهم دعم الدولة داخل البرل

عضًوا بالبرلمان يعلنون تخليهم عن مهمتهم  021هي المراقبة والتشريع وليست تأييد الدولة، لكننا لألسف في مصر نجد 

 «.األساسية من أجل دعم الرئيس والحكومة

 27/00/2102 الشروق

 

 تهاني الجبالي: لوال المال السياسي الختلفت نتيجة االنتخابات

إن المنافسة بانتخابات مجلس النواب لم تكن متكافئة؛  قالت المستشارة تهاني الجبالي، المنسق العام لقائمة التحالف الجمهوري،

وأضافت أن التحالف نجح في تكوين أرضية سياسية كبيرة من خالل .ن المال السياسي كان الفيصل في تحديد نتائجهاأل

لمانية، واإلعداد لتحويله رغم انتهاء االنتخابات البر التحالف إلى استمراروأشارت .االنتخابات، و"لوال المال السياسي لتغيرت النتائج"

 .إلى حزب سياسي بنفس االسم، بناء على رغبة كثير من أعضائه

 27/00/2102 مصر العربية

 

http://www.youm7.com/story/2015/11/27/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%89--%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7/2463156#.VlgZp3YrLIU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27112015&id=e2c2493b-676c-41b2-bd17-2135d1daf35c
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27112015&id=51fe1aea-2f0f-4a81-8858-58e7fc5d8ac3
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/810986-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%AA-%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
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 لمراقبة وليس التأييدوظيفة البرلماني ا«: في حب مصر»عمار علي حسن لـ

أعرب الكاتب عمار علي حسن، عن عدم تفاؤله بالبرلمان المقبل، واألفكار التي يحملها معظم الذين فازوا بمقاعد في المرحلة 

أغلب الوجوه الفائزة في االنتخابات »إن  الصورة الكاملة»وقال في تصريحات لبرنامج .األولى، والجولة األولى من المرحلة الثانية

لم أسمع »وأضاف .«ديمة، وحتى الجديد منها يحمل أفكار قديمة، وبالتالي ال نستطيع أن نقول أننا أمام نخبة برلمانية جديدةق

حتى اآلن من أي فائز أو مرشح تصريحات عن اعتزامهم تبني قضايا هامة، مثل مكافحة اإلرهاب أو أزمة سد النهضة أو العدالة 

التي أسمعها فقط عن الخدمات التي سيقدمونها ألبناء دائرتهم، وتعديل الدستور لتقليص االجتماعية، فأغلب التصريحات 

عن اعتزامها دعم الرئيس والحكومة في البرلمان، « في حب مصر»وأعرب عن تعجبه مما أعلنت عنه قائمة .«صالحيات البرلمان

 «.وظيفة البرلماني المراقبة وليس التأييد»قائًلا: 

 27/00/2102 الشروق

 -توك شو :

 

  خيرى رمضان يشيد بالصلح بين خالد صالح وأديب:مصر فى حاجة إلى تكاتف إعالمييها

رئيس تحرير "اليوم السابع" واإلعالمى عمرو أديب. وقال رمضان تعليقاً على ما نشره  خالد صالحبالصلح بين  يرى رمضانأشاد خ 

 .أديب عبر تويتر: "تم الصلح بينهما وكان شيطان وراح، وال فرصة للذين يصطادون فى الماء العكر" 

 27/00/2102 اليوم السابع

 

 يهاجم أبوالفتوح وقطر وتركيا أحمد موسى: 

خالل برنامجه: "أبو الفتوح بيتفق  وقال."رئيس حزب "مصر القوية تور عبد المنعم أبو الفتوحهاجم اإلعالمي أحمد موسى، الدك

يروج لألكاذيب اللي بيقولها، والفترة الجاية هتالقوه رايح األوبرا والمسرح القومي، تمهيدا مع برامج وجرايد يطلع فيها، عشان 

وتابع: "صحف بعينها هتستضيف أبو الفتوح، وممكن أقول األسماء دلوقتي، فيه شغل بيتعمل، الترويج ." لنزول االنتخابات

وأوضح ": "كل دول العالم، المخابرات .ترة المقبلة أسؤأ أيامهالفقال إن قطر ستشهد في اكما  النتخابات الرئاسة هدفه إشغالكم".

وأضاف أن وزير الخارجية ."المصرية والروسية عندها معلومات ضخمة جدا عن دعم الكيان القطري الصهيوني لتنظيم داعش

رأسها قطر.وإذا تأكدت الروسي سيرجي الفروف قال إن روسيا ستكشف خالل الفترة المقبلة عن الدولة الداعمة لإلرهاب وعلى 

يا كشبهات ضلوع قطر في حادث إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء، فإن موسكو ستعاقب الدوحة تخيلوا لو تأكد باألدلة إن تر

أن أردوغان هو حليف الرئيس و الرد الروسي هيكون إيه، روسيا هتمسح قطر، كلمة واحدة". مواطنا روسيا 222وقطر قتلوا 

وتابع: "أمريكا كانت تظن أن روسيا .أوباما، واألخير يعلم تورط األول في نشاطات خاصة باإلرهابيين في سوريااألمريكي باراك 

ستتراجع بعد أن أسقطت تركيا طائرة حربية لها، لكن العكس حدث، موسكو تشددت في مطالبها، ورفضت رحيل الرئيس السوري 

 بشار األسد".

 27/00/2102    2 - 3 – 2 – البوابة نيوز

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27112015&id=9683179d-7442-48d5-93a8-7d353fd088fa
http://www.youm7.com/story/2015/11/26/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%AD/2463075#.VlgZ3XYrLIU
http://www.albawabhnews.com/1630400
http://www.albawabhnews.com/1630397
http://www.albawabhnews.com/1630399
http://www.albawabhnews.com/1630395
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 "بكري للنائب العام: "إزاي أبو الفتوح لغاية دلوقتي محصلوش حاجة؟ مصطفى

طاب الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري بمحاكمة عبد المنعم أبو الفتوح بتهمة التحريض على الدولة وإهانة 

ضد أبو الفتوح متحققش فيه، أبو قائال: "إزاي البالغ اللي اتقدم برنامجه "حقائق وأسرار"وخاطب بكري، خالل .الشعب المصري

وتابع: "أبو الفتوح لغاية دلوقتي محصلوش حاجة، ."الفتوح أهان الشعب اللي انتخب السيسي وقال كالم يدخل في إطار المؤامرة

ش هل بناخد البالغات ونركنها، دي قضية أمن دولة عليا، محتاجين يافندم مثل هذا النوع من القضايا إزاي بالغ زي ده ميتحقق

وقال رجل الشرطة ال يستطيع .دعا إلى إطالق يد قوات الجيش والشرطة لتجفيف منابع اإلرهاب، خالل الفترة المقبلةكما فيه".

إلقاء القبض على أحد تلقائيا، ألن مفيش حالة طوارئ وقانون اإلرهاب غير مفعل، وإذا استدعى األمر فرض حالة الطواري فليحدث 

 ."ذلك، غير كده كالم فاضي

 27/00/2102   2 – البوابة نيوز

 

 -سوشيال ميديا:

 

  خالد أبو بكر على "تويتر": مصر والسعودية ستخرسان األصوات المغرضة قريبا

القادمة ستشهد إجراءات بين مصر والسعودية، سوف تخرس كل األصوات المغرضة. وكتب تغريده عبر أكد خالد أبو بكر، أن األيام 

حسابه الشخصى على موقع "تويتر"، قائاًل "كل من تحدثوا عن العالقات المصرية السعودية بسوء، سيشاهدون إجراءات بين 

 ."البلدين ستخرس أصواتهم المغرضة، خالل أيام

 27/00/2102 اليوم السابع 

 

 هيثم محمدين: زيارة البابا تواضروس للقدس بضيافة صهيونية "جريمة"

عضو حركة االشتراكيين الثوريين زيارة تواضروس بابا اإلسكندرية إلي القدس استنكر الناشط اليساري هيثم محمدين 

وقال في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك": "تواضرس يقود الكنيسة المصرية للعب .المحتلة

 ."أقذر األدوار في دعم نظام السيسي وتوجهاته، وزيارته للقدس بضيافة صهيونية جريمة

 27/00/2102 مصر العربية

 

 سالي توما عن "تواضروس" بعد زيارته للقدس: بابا زمن السيسي

استنكرت الناشطة السياسية سالي توما زيارة البابا تواضروس الثاني، بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للقدس 

وقالت في تغريدة عبر حسابها على موقع التدوين المصغر "تويتر": "حقيقي أنا ضد خلط الدين والسياسة بس مش .المحتلة

وتابعت في  ."ايه اللي يروح القدس المحتلة؟ أكيد بابا زمن السيسي، مايصحش كده على مزاجكو تفصلوهم وتطبلوا برضو، بابا

من أمنياتي كمسيحية إني أروح القدس في عيد القيامة وأشوف النور والقدس، لكن مش هيحصل طول ماهي “تغريدة أخرى: 

 محتلة من اللي صلبوه، قال البابا رايح، مايصحش كده".

 27/00/2102 مصر العربية

 

http://www.albawabhnews.com/1630392
http://www.albawabhnews.com/1630387
http://www.youm7.com/story/2015/11/27/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%B6/2463296#.VlgZGnYrLIU
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/812006-%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%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%84%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A8%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/811367-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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 مايكل منير: الشعب الفلسطيني هو المتضرر من مقاطعة مصر لألراضي المقدسة

وقال في تغريدة .إلثارة ضجة حول زيارة تواضروس بابا اإلسكندرية إلي القدسرأى الناشط القبطي مايكل منير أنه ال يوجد ما يدعو 

عبر حسابه على موقع "تويتر": "اليوجد داعي إلثارة ضجة بهذا الشكل حول زيارة البابا تواضروس لتقديم واجب العزاء، من 

أخرى: "المتضرر الوحيد من المقاطعة  وتابع في تغريدة."األساس قرار الحظر هو قرار سياسي وليس روحي والقدس أرض مقدسة

المصرية لألراضي المقدسة هو الشعب الفلسطيني الذي يمكن أن يستفيد اقتصاديًا حال تحويل الزيارات عن طريق فلسطين 

 ."واألردن

 72/00/2102 مصر العربية

 

 ردود أفعال صاخبة حول زيارة البابا تواضروس للقدس المحتلة

على مواقع التواصل االجتماعي، ما دفع بعضهم إلى أثارت زيارة البابا تواضروس الثاني للقدس المحتلة، غضب المشاهير 

  المقارنة بينه وبين البابا شنودة، في موقفه من زيارة األراضي المحتلة.
وكتب الصحفي إيهاب الزالقي في تغريدة بثها عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "ومن محاسن )الصدف( إن السفير اإلسرائيلي 

 ائرة التي أقلت البابا تواضروس ووفده الكريم إلى إسرائيل".في مصر كان مسافر على نفس الط

فيما كتب المحلل السياسي األردني ياسر الزعاترة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "تواضروس يركب طائرة السفير  

  من هذه المرحلة". اإلسرائيلي. لم تعرف مصر في تاريخها عالقة أكثر حميمية مع إسرائيل كالتي تعرفها اآلن. البابا جزء
وعلق الصحفي سامي كمال الدين، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "كان البابا شنودة يرفض الذهاب إلى القدس، بل ومنع 

 الحج بسبب اإلحتالل الصهيوني. اآلن البابا تواضروس في تل أبيب ياللعار".

كل رجال الدين الذين يؤيدون االنقالب ستجدهم “"تويتر": فيما قال الشاعر عبد الرحمن يوسف، عبر حسابه الشخصي بموقع  

 للقدس سبقتها زيارة علي جمعة !" صهاينة الهوى... الفرق بين مسلم ومسيحي !زيارة تواضروس

وعلق المحامي الدولي، محمود رأفت، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قائًلا: "رغم اختالفي مع بطريرك الكنيسة المصرية 

وكتب رجل  نودة لتأييده مبارك، لكن يبقى موقفه المقاطع لزيارة القدس إال بمعّية شيخ األزهر مشرف للمصريين".الراحل ش

األعمال، حسن هيكل، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": " زعالن جًدا من سفر البابا إلسرائيل، ليه؟ ألنه مش متعين، ألنه 

  روع اإلستيطاني فى أعاله = مايصحش كده".البابا شنودة كان يمثل نبض وطن، ألنه المش
ورأى محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية في عهد مرسي، أن "الكنيسة اليوم كاألزهر 

 وكالدولة..اليرأسها من يمثلها، بل يمثل انقالًبا على شرعية شعب استباح دمه".

الشخصي بموقع التواصل االجتماعي فيس بوك: "كثيرون اليعرفون أن البابا  وكتب الكاتب الصحفي سليم عزوز عبر حسابه 

شنودة كان مؤيد لخطوة السادات بزيارة القدس وكتب فيه شعًرا، لكن ما حدث بعد ذلك من رفضه التطبيع كان من باب المكايدة 

  السياسية".
بموقع التدوين المصغر "تويتر"، قائًلا: "ال لزيارة البابا  ورفض الباحث السياسي، محمد سيف الدولة، الزيارة، عبر حسابه الشخصي

 تواضروس لألرض المحتلة".

 22/00/2102 مصر العربية

 

http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/811967-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D9%84-%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/811748-%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A3%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%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%84%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
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 تواضروس للقدسنجيب ساويرس يدافع عن زيارة البابا 

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "زيارة .دافع نجيب ساويرس عن زيارة تواضروس بابا اإلسكندرية إلي القدس

 ."البابا تواضروس واجب دينى للعزاء ليس تأييًدا للسجان بل تضامًنا مع السجناء من إخواتنا فى الضفة الغربية بفلسطين

 22/00/2102 مصر العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/811679-%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%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%84%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
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  النشره المجتمعية

 

  :- ثانيا: قضايا المجتمع

 

 الصحه:

 كيلو لحوما غير صالحة لالستهالك اآلدمى فى بنى سويف 221ضبط 

كيلو لحوما مجهولة المصدر وغير صالحة  221تمكنت وحدة مباحث التموين بمديرية أمن بنى سويف اليوم الجمعة من ضبط 

كيلو لحوما وكبدة فاسدة غير صالحة لالستهالك اآلدمى  22لالستهالك اآلدمى فى حملة تموينية مكبرة ونجحت الحملة فى ضبط 

كومية مجهول مصدرها باإلضافة إلى تحرير عدة محاضر تموينية مختلفة ما بين كيلو لحوما مذبوحة خارج المجازر الح 072

مخالفات "عدم اإلعالن عن األسعار، وبائع متجول بدون ترخيص، وعدم حمل شهادة صحية تفيد خلو القائم بالنشاط من 

 ."األمراض
 

 اليوم السلبع...27-00-2102

 االقتصاد:

 مليار جنيه في أسبوع 7.2البورصة تخسر 

ليغلق رأس  تعامالت األسبوع خالل مليار جنيه 7.2رية بخسائر قدرها تراجع رأس المال السوقى لألسهم المقيدة بالبورصة المص

واضح في  بنقص متأثًرا الماضياألسبوع بنهاية مليار جنيه 223.0مليار جنيه مقابل  415.6 على المال السوقي لألسهم المقيدة

ارتفاع  على آخر جلسات األسبوع الخميس شرات البورصة أنهت تعامالتها أمسوكانت مؤ السيولة بالسوق وضعف أحجام التداول

في حين  والعرب المصريين المستثمرين قبل من وسط عمليات شراء اجع محدود لمؤشر الشركات الصغيرةباستثناء تر جماعى

 .مالت تعامالت األجانب نحو البيع

 البوابه نيوز...27-00-2102

 

 حتى اآلن %02.2مليار جنيه حصيلة بيع شهادات الـ 21.2البنك األهلى: 

مجلس اإلدارة التنفيذى بالبنك األهلى المصرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن حصيلة  أكد يحيى أبو الفتوح عضو

أسابيع وبنهاية العمل أمس الخميس والتى امتدت العمليات  3بمصرفه خالل  –سنوات  3مدتها  –بيع شهادات اإلدخار الجديدة 

مليار جنيه مؤكًدا أن قيمة العائد السنوى  21.2ثر من الحسابية للحصيلة حتى ساعة متأخرة من مساء أمس ارتفعت إلى أك

 .يصرف شهرًيا 0222عليها 

 اليوم السلبع...27-00-2102

 

http://www.youm7.com/story/2015/11/27/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-240-%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88-%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D9%85%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81/2463541#.Vliz4XarTIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/27/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-240-%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88-%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D9%85%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81/2463541#.Vliz4XarTIU
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2235&ifr=1&kwn=%u062E%u0644%u0627%u0644&exp=1630507
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2235&ifr=1&kwn=%u062E%u0644%u0627%u0644&exp=1630507
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2243&ifr=1&kwn=%u0639%u0644%u0649&exp=1630507
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2243&ifr=1&kwn=%u0639%u0644%u0649&exp=1630507
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1475&ifr=1&kwn=%u0628%u0646%u0647%u0627%u064A%u0629&exp=1630507
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1475&ifr=1&kwn=%u0628%u0646%u0647%u0627%u064A%u0629&exp=1630507
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2352&ifr=1&kwn=%u0628%u0646%u0642%u0635&exp=1630507
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2352&ifr=1&kwn=%u0628%u0646%u0642%u0635&exp=1630507
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2150&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u062E%u0645%u064A%u0633&exp=1630507
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2150&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u062E%u0645%u064A%u0633&exp=1630507
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2243&ifr=1&kwn=%u0639%u0644%u0649&exp=1630507
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2243&ifr=1&kwn=%u0639%u0644%u0649&exp=1630507
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2382&ifr=1&kwn=%u0645%u0646&exp=1630507
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2382&ifr=1&kwn=%u0645%u0646&exp=1630507
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1504&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0645%u0633%u062A%u062B%u0645%u0631%u064A%u0646&exp=1630507
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1504&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0645%u0633%u062A%u062B%u0645%u0631%u064A%u0646&exp=1630507
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1785&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0645%u0635%u0631%u064A%u064A%u0646&exp=1630507
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1785&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0645%u0635%u0631%u064A%u064A%u0646&exp=1630507
http://www.albawabhnews.com/1630507
http://www.albawabhnews.com/1630507
http://www.youm7.com/story/2015/11/27/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%89--402-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%80125-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A2/2463462#.Vlix_XarTIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/27/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%89--402-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%80125-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A2/2463462#.Vlix_XarTIU
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 االعالم :

 "عمرو أديب معلًنا التصالح مع خالد صالح: "كان شيطان وراح
التي نشبت بينهم مؤخًرا على خلفية أعلن اإلعالمي عمرو أديب الصلح مع رئيس تحرير اليوم السابع خالد صالح عقب األزمة 

كتب أديب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل االجتماعي "تويتر" أن األزمة  و مهاجمة أديب له خالل برنامجه القاهرة اليوم

بينه وبين صديقه خال صالح قد انتهت قائال: "تم الصلح بيني وبين صديقي خالد صالح كان شيطان وراح وال مكان للذين 

 ."يصطادون في الماء العكر تحيا مصر

 بوابة أخبار اليوم...22-00-2102

 األقباط :

 عزاء وليس للزيارةتواضروس لمنتقديه: ذهبت القدس ألداء واجب ال

أكد تواضروس الثاني بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عقب وصوله للقدس أنه جاء للمشاركة في العزاء والصالة على 

وأضاف في تصريح بثته قناة مارمرقس الفضائية أن هناك أسباب شخصية  جثمان األنبا إبراهام مطران القدس وليس للزيارة

كان األنبا إبراهام أول من استقبلني وجاءت  ٠٨٩٨هي أنه عندما دخلت دير األنبا بيشوى سنة ووراء حضوره لوداع األنبا إبراهام 

لحظر الذي فرضته الكنيسة علي زيارة القدس بالمخالفة ل لتي وجهت لقداسته، لزيارته القدسكلمات البابا ردا على االنتقادات ا

 .قبل تحريرها من االحتالل اإلسرائيلي

 بوابة أخبار اليوم...22-00-2102

 : السياحه

 مليار جنيه الشهر المقبل 02 ب تنفيذ أكبر مشروع سياحى بالساحل الشمالى

اكد اللواء عالء ابوزيد محافظ مطروح ان المحافظة بدأت تجني ثمار نجاح المؤتمر االقتصادى الذى عقد الشهر الماضى بمطروح 

اكبر مشروع سياحى بالساحل الشمالى الغربى بمنطقة سيدى عبد الرحمن على مساحة حيث يشهد الشهر المقبل البدء فى تنفيذ 

نجوم  2فدانا حيث سيقام فندق  312مليار جنيه وسيتم تنفيذ مرحلته االولى على مساحة  02فدان بتكلفة استثمارية  2231

ألف فرصة عمل ألبناء المحافظة  2211نفيذ و ألف فرصة أثناء الت 22غرفة فندقية تتيح  0221نجوم باإلضافة الى اقامة  2واخر 

 . مراحل 2سنوات على  7عند استكمال المشروع ومن المقترح االنتهاء من المشروع خالل 

 ...االهرام27-00-2102

  أخرى:

 ألف طن قمح من روسيا إلى ميناء اإلسكندرية 23وصول 

وصبها في   من روسيا وتم تفريغها ألف طن 23الباخرة "وادي الكرم" والتي تحمل شحنة قمح تزن  اإلسكندرية وصلت إلى ميناء

 الصوامع تمهيدا لفحصها وتبخيرها لبيان مدي صالحيتها لالستهالك اآلدمي وخلوها من الحشرات.

 البوابه نيوز...27-00-2102

http://akhbarelyom.com/article/56573f3f420574183953d941/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AD-1448558399
http://akhbarelyom.com/article/56573f3f420574183953d941/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AD-1448558399
http://akhbarelyom.com/article/56573354420574643308be24/%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%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%87-%D8%B0%D9%87%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-1448555348
http://akhbarelyom.com/article/56573354420574643308be24/%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%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%87-%D8%B0%D9%87%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-1448555348
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2474&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0625%u0633%u0643%u0646%u062F%u0631%u064A%u0629&exp=1630511
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2474&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0625%u0633%u0643%u0646%u062F%u0631%u064A%u0629&exp=1630511
http://www.albawabhnews.com/1630511
http://www.albawabhnews.com/1630511
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 مليون طن قمح باألمر المباشر 0.2الحكومة تستورد 

حلة الماضية بنظام المر خالل مليون طن قمح ٠2١كومية باستيراد قيام المطاحن الحرصدت  أن جهة سيادية« البوابة»علمت 

 المهندس الوزراء السابق مجلسوقرار رئيس لقانون المناقصات والمزايدات بالمخالفة شركات قطاع خاص خالل من األمر المباشر

الجغرافى الذى  التوزيع بتوريد القمح للمطاحن بنظام وجود اتفاق بين المستوردين« وابةالب»لـ وكشف مصدر محلب إبراهيم

وتقدم شركات  ادالتوريد واالستير على موافقة المطاحن على ر متقاربة لشركات بعينها، للحصوليتضمن تقدم عدد محدد بأسعا

 .أخرى بأسعار مرتفعة إلجبار المطاحن على اختيار شركات محددة

 البوابه نيوز...27-00-2102

 داخل قسم باإلسماعيليةإخالء سبيل ضابط متهم بتعذيب طبيب حتى الموت 

وطلبت تحريات المباحث حول   قسم أول اإلسماعيلية من قوة مباحث سبيل الضابط محمد إبراهيم اإلسماعيلية أخلت نيابة

كانت زوجة الطبيب و واقعة وفاة الطبيب البيطري عفيفي حسني داخل ديوان القسم بعد القبض عليه من صيدلية زوجته

ة وطالبت المنظمالتعذيب بسبب  زمة قلبيةتسبب في إصابة زوجها بأبال  مباحث اإلسماعيليةاتهمت الضابط محمد إبراهيم ب

 ائب العام بفتح تحقيق في الواقعةالن نطقة القناة اللواء على القرقاريالمصرية لحقوق اإلنسان على لسان رئيسها اإلقليمي لم

محذرا مما  تهدئة للرأي العام باإلسماعيلية كما طالب وزير الداخلية بالتدخل لوقف الضابط عن العمل لحين انتهاء التحقيق

 .يناير المقبل 22وصفه باستغالل بعض القوى للواقعة للترويج لمظاهرات 

 المصري اليوم...27-00-2102

 ضبط كتب لنشر الفكر الشيعي بمكتبة مسجد في المنيا

ضبط  إن مسؤولين بالمديرية تمكنوا الول مرة من وزارة االوقاف بالمنيا، الخميس وكيل قال الشيخ محمد محمود أبوحطب

 كتب تنتميحيث تم ظبط  للشيعه بمكتبة أحد المساجد خالل شن إحدي حمالت التفتيش على المساجد بمركز المنيا كتب

 وتسيئ إلى أم المؤمنين السيدة عائشة رضي اهلل عنها وعدد من صحابة رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم الفكر الشيعي إلى

 رولفت إلى أن بعض هذه الكتب تتحدث عن أن سيدنا على بن أبي طالب لم يبايع أبا بكر الصديق )رضي اهلل عنه(، وأنها كتب غي

 محققة.

 المصري اليوم...27-00-2102

 "التضامن: "ال توجد منحة تسمى منحة السيسي

من االستمارة التي يتم تداولها بين البعض تحت  أسيوط محمد فؤاد الشندويليحذر وكيل وزارة التضامن االجتماعي بمحافظة 

مسمى "منحة السيسي" أو بدل البطالة والتي يتم التعامل بها عبر إرسالها بالبريدوأشارت إلى أن االستمارة ليس لها أي أساس من 

لكافة الجهات  نوفمبر 22وأرسل الشندويلي خطابا الخميسالصحة وال يوجد ما يطلق عليه بدل بطالة تم إقراره من قبل الحكومة

اعي ارة التضامن االجتمباالستعالم من وز كاتب البريد بالمحافظة يفيد بأنهالمعنية في محافظة أسيوط وبالتعميم على جميع م

 .أكدت الوزارة أنه ال وجود لمنحة باسم "منحة السيسي" بوزارة التضامن االجتماعي بالقاهرة 

 بوابة أخبار اليوم...22-00-2102

 

http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2235&ifr=1&kwn=%u062E%u0644%u0627%u0644&exp=1630357
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2235&ifr=1&kwn=%u062E%u0644%u0627%u0644&exp=1630357
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2235&ifr=1&kwn=%u062E%u0644%u0627%u0644&exp=1630357
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2235&ifr=1&kwn=%u062E%u0644%u0627%u0644&exp=1630357
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2476&ifr=1&kwn=%u0628%u0627%u0644%u0645%u062E%u0627%u0644%u0641%u0629&exp=1630357
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2476&ifr=1&kwn=%u0628%u0627%u0644%u0645%u062E%u0627%u0644%u0641%u0629&exp=1630357
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2358&ifr=1&kwn=%u0645%u062C%u0644%u0633&exp=1630357
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2358&ifr=1&kwn=%u0645%u062C%u0644%u0633&exp=1630357
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1494&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u062A%u0648%u0632%u064A%u0639&exp=1630357
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1494&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u062A%u0648%u0632%u064A%u0639&exp=1630357
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2243&ifr=1&kwn=%u0639%u0644%u0649&exp=1630357
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2243&ifr=1&kwn=%u0639%u0644%u0649&exp=1630357
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2243&ifr=1&kwn=%u0639%u0644%u0649&exp=1630357
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2243&ifr=1&kwn=%u0639%u0644%u0649&exp=1630357
http://www.albawabhnews.com/1630357
http://www.albawabhnews.com/1630357
http://www.almasryalyoum.com/tag/5813
http://www.almasryalyoum.com/tag/347302
http://www.almasryalyoum.com/tag/136057
http://www.almasryalyoum.com/news/details/850003
http://www.almasryalyoum.com/news/details/850003
http://www.almasryalyoum.com/tag/396131
http://www.almasryalyoum.com/tag/396131
http://www.almasryalyoum.com/tag/396131
http://www.almasryalyoum.com/tag/396130
http://www.almasryalyoum.com/tag/396130
http://www.almasryalyoum.com/news/details/850026
http://www.almasryalyoum.com/news/details/850026
http://akhbarelyom.com/article/5657669c420574494c21a425/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-1448568476
http://akhbarelyom.com/article/5657669c420574494c21a425/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-1448568476
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 متعهد نقل مواد بترولية يختلس الوقود قبل تسليمه للمحطات بقليوب

عزبة أبو سعده بدائرة وأثناء قيام القوات بإزالة مخزن مخالف بناحية  بحملة إزالة بدائرة مركز قليوب قامت أجهزة أمن القليوبية

 21بإجمالي  21ألف لتر بنزين  31و 92ألف لتر بنزين  21نك بالستيك حجم كبير بداخله ت 03تم العثور داخله على  مركز قليوب

، وتمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بقيام «عاًما 22 -مسعد. ف »تبين أن المخزن محل اإلزالة مستأجر لـ بإجراء التحريات ألف لتر

ارات المحملة بالمواد البترولية قبل تسليمها لمحطات باختالس تلك الكميات من السي« متعهد نقل مواد بترولية -محمد. ص »

 .الوقود مستغال عدم قيام مسئولي تلك المحطات بالتأكد من الحمولة

 بوابة أخبار اليوم...27-00-2102

 

 ماليين عدسة الصقة مغشوشة 3آالف طن قمح فاسد و 2إحباط ترويج 

قضية تموينية فى يوم  223بط واسفرت عن ض رة الداخلية حمالتها على األسواقلتموين والتجاواصلت االدارة العامة لمباحث ا

 االف طن قمح مستورد غير صالح لالستهالك االدمى بحوزة صاحب شركة لالستيراد والتصدير 2واحباط ترويج  واحد

ألف جنيه بعد تالعبه   731الستيالئه على   تموين مكتب رئيس ضبط تم كما المختلفة المطاحن على توزيعها قبل بدمياط

 مليون 3.2بطاقة تموينية لالستيالء على اموال الدعم   واحباط ترويج  0232فى حجم المستفيدين من الدعم واضافة 

 .والبصريات بمنطقة روض الفرج للعدسات نم صاحب مع ضبطها تم الصالحية منتهية طبية ومحاليل الصقة عدسة

 االهرام...27-00-2102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://akhbarelyom.com/article/565807f64205742a0fc72db3/%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8-1448609782
http://akhbarelyom.com/article/565807f64205742a0fc72db3/%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8-1448609782
http://www.ahram.org.eg/News/131737/38/456390/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC--%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B7%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%82%D8%A9-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131737/38/456390/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC--%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B7%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%82%D8%A9-.aspx
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 الشأن األمنى

 -أخبار أمنية:

  بالغ كاذب بوجود قنبلة يؤخر وصول طائرة تركية الى القاهرة

قنبلة على رحلة الخطوط التركية القادمة فجر اليوم الجمعة أعلنت مصادر مالحية بمطار القاهرة الدولى أن بالغا كاذبا بوجود  

  .من اسطنبول إلى القاهرة تسبب فى تأخير وصولها ثالث ساعات حيث تم تغيير الطائرة وإعادة تفتيش الركاب وحقائبهم

 27/00/2102 اليوم السابع 

 

 بيوم 21مصري بتهمة اإلخوان من وظائفهم واعتقال  2111إقصاء 

آالف موظف، ممن يعملون في األحياء والوحدات المحلية والجهاز  2 كشفت تقارير صحفية عن نية الحكومة المصرية إقصاء نحو

اإلداري للدولة، أو يشغلون مناصب قيادية، بتهمة أنهم ينتمون لجماعة اإلخوان المسلمين، في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية، 

يناير المقبل في الذكري  22هر يوم إخوانيا، بأماكن متفرقة، بتهمة الحشد للتظا 21الخميس، عبر بيانين منفصلين، اعتقال 

 الرابعة للثورة.

 22/00/2102   20عربى

 -محاكم ونيابات :

 في اتهامه بقضية شيك بدون رصيد crtسنوات على أحمد سعيد صاحب قناة  3تأييد الحكم بالحبس 

فى  crtسنوات على أحمد سعيد صاحب قناة  3قضت محكمة جنح الساحل المنعقدة بمجمع محاكم الجالء تأييد الحكم بالحبس 

اتهامه بقضية تحرير شيك بدون رصيد، كانت المحكمة تنظر معارضته اليوم الخميس ولتغيبه عن حضور الجلسة أيدت المحكمة 

 الحكم.

 22/00/2102 بوابة األهرام

 

 -: أعتقاالت

 يناير 22في ذكرى « ضىنشر الفو»لـ بزعم التخطيطقيادات إخوانية  2ضبط 

قيادات تابعين للجنة المصغرة إلدارة شئون تنظيم اإلخوان وبحوزتهم  2ألقت األجهزة األمنية بوزارة الداخلية، القبض على 

حسام سالم، وأحمد عبد المقصود، ومحمد »منشورات ضد قوات الجيش والشرطة ومبالغ مالية من عمالت أجنبية مختلفة.وهم 

 «متولي، وعالء الصادقسياف، وممدوح 

 22/00/2102 الشروق

 بقنا جماعة األخوانأشخاص بتهمة األنتماء إلى  2 القبض على

موظفين بمصنع األلومنيوم بتهمه االنضمام  2قوات أمن قنا بالتعاون مع قوات األمن الوطني بمركز نجع حمادي من ضبط  أألقت

وائل أحمد ومحمد حسن مهندسين، وعلي محمد وجمال محمود بتهمة االنضمام جماعة اإلخوان ، والدعوة  وهم ) .لجماعة إرهابية

 .يض على التظاهر ضد مؤسسات الدولةللتحر

 22/00/2102  البوابة نيوز

 

http://www.youm7.com/story/2015/11/27/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9---%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%83%D8%A7%D8%B0%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D8%A4%D8%AE%D8%B1-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-/2463456#.VlgYx3YrLIU
http://arabi21.com/story/876064/%D8%A5%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A1-4000-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-60-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%85#tag_49232
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/814907/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3--%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26112015&id=ab32d306-b476-49f2-81f3-6b01848ebf86
http://www.albawabhnews.com/1630098
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 الشأن العسكري

 ــــــــــــــــــــ

 زيارة السفينة الحربية الروسية "األدميرال فالديميرسكى" لميناء األدبية بالسويس

والبحرية الروسية تقوم السفينة الحربية الروسية "األدميرال تعزيًزا لعالقات التعاون والتفاهم بين القوات البحرية المصرية 

وقد أجريت للسفينة الروسية  نوفمبر الجارى . 27وحتى  22فالديميرسكى" حالًيا بزيارة لميناء األدبية بالسويس خالل الفترة من 

وتعتبر "األدميرال الروسى رية من الجانبين المصرى ومراسم استقبال بميناء األدبية بمشاركة عناصر من القوات البح

فالديميرسكى" سفينة أبحاث علوم محيطات ومساحة استكشافية والتى تعمل ضمن أسطول البلطيق الروسى قادمة من البحر 

 المتوسط ومتجهة جنوًبا صوب المحيط الهادى .

 27/00/2102 ع المصريةموقع وزارة الدفا

السويس قناة محور مشروعات فوق تحلق" 02 اف"و" الرفالطائرات "  

والتي من  " فوق أراضي مشروعات محور قناة السويس، في بروفات االحتفال ببدء تدشينها٠٩-حلقت طائرات "الرافال" و"اف

 .السيسي فيها، ويقوم بوضع حجر األساس لها خالل ساعات المقرر أن يشارك

 27/00/2102 بوابة األخبار

 الجيش يعدم مواطنا رميا بالرصاص في سيناء

بالقرب من قرية جنوب الشيخ زويد عثر على جثته عصر اليوم  07أفادت مصادر خاصة لشبكة "رصد" بأن مواطنا من تجمع الـ

دون أسباب،  07أيام من تجمع الـ 3وأكدت المصادر أن الجيش كان قد اعتقله منذ  طلقات نارية بالرأس والصدر. 2التومة وبجسده 

وقامت قوات الجيش منذ شهر تقريبا  أطفال". 3عاما، وهو والد لـ 22مضيفا "المواطن يدعى "غيث .س.م" يبلغ من العمر 

 ين من عائلة الكيكي بالشيخ زويد وقامت بتصفيتهم وإلقاء جثامينهم بالقرب من مقابر المدينة.مواطن 3بالقبض على 

 27/00/2102 رصد

 

 

 

 

 

 

http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=28865
http://akhbarelyom.com/article/5657202c420574c52be5cd91/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%81-16-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%82-%D9%81%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-1448550444
http://rassd.com/167017.htm

