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 تعريف

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

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

 االجتماعي الرئيسة.وصفحات التواصل 

ويهدف المرصد لدعم صانعي القرار والباحثين والمهتمين بالشأن المصري، فيما 

يتعلق بالسياسة الداخلية والخارجية، واألوضاع العسكرية واألمنية واالقتصادية 

 واالجتماعية.
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 الملف المصري: النشرة اليومية

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 السياسة الخارجية 

 وزير الخارجية يستقبل المبعوث الدولي الجديد لليبيا

حيث هنأه على تولي مهامه الجديدة  "مارتن كوبلر"المبعوث الدولي الجديد لليبيا المصري استقبل سامح شكرى وزير الخارجية 

واستعرض الجهود التي بذلتها مصر على مدى العام الماضي لدعم االستقرار في ليبيا ولدفع العملية السياسية بين القوى الليبية 

دف إلى على القيام بمهمته وصواًل الى نص االتفاق السياسي الذي يه "برناردينو ليون"الي األمام ومساعدة المبعوث السابق 

وفي تصريح للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أفاد بأن كوبلر  .تشكيل حكومة الوحدة وطنية

استعرض االتصاالت التى قام بها مع األطراف الليبية على مدار األيام الماضية منذ توليه مهام منصبه، ورؤيته لكيفية التحرك 

أهمية اعتماد مجلس النواب الليبى لالتفاق الذي تم التوصل إليه في الصخيرات، والذي يقضي بتشكيل قدمًا، حيث أكد شكري على 

 .حكومة الوحدة الوطنية، باعتباره الحل الذي تم التوصل إليه من خالل التفاوض بين القوى السياسية الليبية

 03/00/5302 موقع وزارة الخارجية المصرية

 وزير الخارجية يحصل على تعهد من الجانب الياباني لتمويل محطة طاقة شمسية في الغردقة

تمخضت عن زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى اليابان، صرح السفير إسماعيل خيرت، سفير مصر فى إطار النتائج الهامة التي 

ميجاوات فى الغردقة بتكلفة  53لدى اليابان، بأن الجانب اليابانى تعهد لوزير الخارجية بتمويل محطة طاقة شمسية بقدرة 

بين فى هذا المجال، وبما يفتح آفاقًا لالستفادة من مليون دوالر، وذلك فى أول تعاون من نوعه بين الجان 033تقدر بـ

التكنولوجيا اليابانية المتقدمة فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، ويدعم إستراتيجية الحكومة لزيادة االعتماد على الطاقة 

 المتجددة فى توليد الكهرباء من خالل التعاون مع الشركاء الدوليين.

 52/00/5302 موقع وزارة الخارجية المصرية

 

 سلسلة لقاءات مهمة للسيسى فى باريس على هامش قمة المناخ

الفرنسية « داسو»رئيس مجلس إدارة شركة  "إيريك ترابييه"بعقد لقاء مع  اليوم األول لزيارته لباريس أمس استهل السيسى

 ئيس مجلس إدارة الشركةالسيسى رحب بر باسم رئاسة الجمهورية بأن وصرح السفير عالء يوسف المتحدث للصناعات الجوية.

ى السيس وأضاف السفير عالء يوسف أن  الفرنسية.« الرافال»بطائرات مشيدا بالتعاون القائم مع الشركة وقيامها بتزويد مصر 

 التقى عقب هذا اللقاء إيرفيه جيوو رئيس مجلس إدارة شركة "دى سى إن أس" الفرنسية العاملة فى مجال الصناعات البحرية.

 فى ضوء صفقات التسليح المهمة وأشاد رئيس الشركة بمستوى التعاون والتنسيق القائم مع القوات البحرية المصرية، ال سيما

والفرقاطة البحرية متعددة المهام من « ميسترال»التى تم إبرامها مع مصر أخيرا وعلى رأسها صفقة حاملتى المروحيات من طراز 

ال سيما فى ضوء صفقات  لقائم مع القوات البحرية المصريةوأشاد رئيس الشركة بمستوى التعاون والتنسيق ا«.فريم»طراز 

والفرقاطة البحرية « ميسترال»ليح المهمة التى تم إبرامها مع مصر أخيرا وعلى رأسها صفقة حاملتى المروحيات من طراز التس

 «.فريم»متعددة المهام من طراز 

 03/00/5302 األهرام

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=721b26e3-cada-4b60-a0b5-a3a565d4e17a
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=3e009988-f654-44da-9794-c9f541614000
http://www.ahram.org.eg/News/131740/12/457015/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85.aspx
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 السيسى وهوالند يبحثان جهود مكافحة اإلرهاب على هامش "قمة المناخ"

ألتقى السيسى بنظيره الفرنسى فرنسوا هوالند على هامش المشاركة فى "قمة المناخ" فى العاصمة باريس، حيث بحثا 

 وتطورات األوضاع فة منطقةالشرق األوسط. لمكافحة اإلرهابدولية المطلوبة العالقات الثنائية والجهود ال

 03/00/5302 اليوم السابع

 

 السيسى يطلق مبادرتين إفريقيتين اليوم أمام قمة المناخ

يوما. وقد وصل السيسى أمس إلى باريس للمشاركة فى  05دولة، وتستمر  023دولية للمناخ بمشاركة قادة القمة ال اليومتبدأ 

القمة، حيث يتولى رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات اإلفريقية المعنية بتغير المناخ، كما تتولى مصر رئاسة مؤتمر وزراء البيئة 

يطلق فيها مبادرتين إفريقيتين جديدتين، تتعلق األولى  م كلمة نيابة عن الدول اإلفريقيةاليو سيسيوسوف يلقى الاألفارقة.

ت مصادر القمة إلى أن كلمة منهما بالتكيف مع آثار التغيرات المناخية، والثانية بتنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. وأشار

ستكون بعد كلمة الرئيس األمريكى باراك أوباما، وقبل كلمة الرئيس الروسى فالديمير بوتين. وقد استقبل الرئيس  سيسيال

أمس بمقر إقامته وزير الدفاع الفرنسى جان إيف لودران، كما يلتقى صباح اليوم رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس. وسيعقد 

ديد من قادة وزعماء العالم. وسيشارك الرئيس فى اجتماع حول التحديات المناخية الرئيس سلسلة من اللقاءات المهمة مع الع

السيسى أمس الرئيس العراقى فؤاد معصوم بباريس. وقد التقى  ه الرئيس الفرنسى فرانسوا أوالندوالحلول اإلفريقية دعا إلي

قية فى جهودها المبذولة لمكافحة اإلرهاب حيث شدد على التزام مصر بتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للحكومة العرا

 واستعادة سيادتها على كافة أراضيها.

 03/00/5302 األهرام

 

 البلدين بين التعاون تعزيز يبحثان الفرنسي الوزراء ورئيس السيسي

نوفمبر، مباحثات على مأدبة إفطار مع رئيس الوزراء الفرنسي مانويل  03أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح االثنين 

ل وفور وصو فالس تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجاالت خاصة االقتصادية ومحاربة اإلرهاب. 

ماتينيون مقر مجلس الوزراء الفرنسي، استقبله مانويل فالس، وحيا الرئيس السيسي حرس الشرف الذي  السيسي إلى قصر

 وحضر المباحثات الوفد الرسمي المرافق للرئيس السيسي. اصطف لتحيته.

 03/00/5302 بوابة االخبار

 

 السيسي يلتقي نظيره العراقي بباريس

بمقر إقامته بباريس، الرئيس العراقي فؤاد معصوم، وذلك على هامش مشاركة الرئيسين في قمة األمم السيسي،استقبل 

وتناول اللقاء العالقات المصرية العراقية وسبل مكافحة  نوفمبر. 03أعمالها غدا االثنين المتحدة حول تغير المناخ المقرر أن تبدأ 

 اإلرهاب والتطرف في المنطقة وجهود إقرار األمن واالستقرار في بلدانها.

 03/00/5302 بوابة االخبار

 

 

https://www.youm7.com/story/2015/11/30/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%88%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7/2467974
http://www.ahram.org.eg/News/131740/25/456839/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86.aspx
http://akhbarelyom.com/article/565bfeb034d92aee1184737a/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-1448869552
http://akhbarelyom.com/article/565b269534d92ad235d4f50e/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-1448814229
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 : أثينا تستعد للقاء السيسى فى القمة الثالثية المرتقبةأمين عام الصحافة واإلعالم اليونانى 

أكد أمين عام الصحافة واإلعالم بالحكومة اليونانية د. اليفثيريوس كريتسوس على متانة العالقة بين مصر واليونان وحرص 

ى وأشار ال لتجارى والثقافة ،الحكومة اليونانية على تعزيز عالقات التعاون مع مصر فى المجاالت االقتصادية والطاقة والتبادل ا

استعداد بالده للقمة الثالثية التى ستعقد بعد ايام فى اليونان بمشاركة القيادات الثالث من اليونان مصر وقبرص فى العاصمة 

اركة شسوف تقوم وسائل االعالم اليونانية والدولية بتغطية هذا الحدث الكبير بما يليق باهمية القمة الثالثية بم»أثينا وقال: 

السيسى ونظيره القبرصى نيكوس انستدياديس ، فى اجتماعهما الثالث المرتقب،والذى سيبحث أهم القضايا المشتركة وعلى 

رأسها الطاقة واالرهاب والالجئين ،كما سيتم حتما مناقشة الخطوط البحرية بين مصر واليونان والتى قطعت المباحثات شوطا 

 كبيرا فيها.

 03/00/5302 األهرام

 مصر تدعو إسرائيل لوقف العنف "غير المبرر" تجاه الفلسطينيين

ى سعيه للحصول عل أكدت مصر حرصها على دعم القضية الفلسطينية، ومواصلة الجهود الداعمة لنضال الشعب الفلسطيني في

حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وكذلك دعم الرئيس محمود عباس في معركته الدبلوماسية السياسية السلمية لتحقيق 

جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية سامح شكري التي ألقاها نيابة عنه السفير أسامة المجدوب، مساعد وزير  تطلعات وآمال شعبه.

ول الجوار، أمام االحتفال الذي نظمته الجامعة العربية اليوم بالتعاون مع سفارة فلسطين بمناسبة اليوم الخارجية لشئون د

وشدد شكري على ضرورة حث إسرائيل على إيقاف العنف غير المبرر تجاه الفلسطينيين  العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

الحصول على األمن يتأتي فقط بإنهاء االحتالل واحترام الحقوق والمبادئ  بدعوى الحفاظ على أمنها، مذكًرا في هذا اإلطار بأن

 األساسية لإلنسان والبدء في تفعيل عملية السالم والسعي نحو إقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة.

 03/00/5302 األهرام

 وقلبها والدعم الخليجي سيستمر.. ونثق بنظام حكمها وأي تقارير معادية كاذبة مةألالجابر: مصر هي كل ا

للشئون الخارجية، ورئيس المكتب التنسيقي للمشروعات التنموية في مصر، إن  قال الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة اإلماراتي

وقال في مؤتمر صحفي اليوم السبت، بمناسبة زيارة وفد  هناك خطة انعاش جديدة يتم التداول بشأنها مع الحكومة المصرية.

 ككل. مةألالمتها من سالمة وأمن واستقرار اوأن استقرارها وس مةألوكل ا مةألصحفي وإعالمي كبير إلى اإلمارات، إن مصر هي قلب ا

الجابر تماًما ما تداولته بعض وسائل اإلعالم والتقارير التي زعمت أن اإلمارات ليست راضية عن الحكم في مصر، وقال الجابر  ونفي

 من وسائل إعالم معادية.إن هذه التقارير مزاعم كاذبة ومختلفة ال أساس لها من الصحة أو المصداقية، واعتبر أنها تقارير يائسة 

 03/00/5302 بوابة االهرام

 ضروس" معتذًرا: لن أزور األماكن المقدسة إال بصحبة شيخ األزهرأبومازن يدعو البابا لزيارة رام اهلل.. و"توا

أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اتصااًل هاتفًيا بالبابا تواضروس الثاني بابا اإلسكندرية، بطريرك الكرازة 

ازن أعرب عن ترحابه الشديد وقال بيان للكنيسة القبطية، أصدرته منذ قليل، إن أبو م المرقسية فور وصوله إلى القدس.

وسعادته بوجود البابا تواضروس باألراضي المقدسة، مقدًما تعازيه والشعب الفلسطيني في رحيل نيافة األنبا أبراهام مطران 

عتذر ا، و-بحسب البيان  -كما وجه أبو مازن الدعوة لبطريرك الكرازة المرقسية لزيارة رام اهلل  الكرسي األورشليمي والشرق األدنى.

 البابا عن عدم تلبية الدعوة مؤكًدا أنه لن يدخل رام اهلل أو القدس لزيارة األماكن المقدسة إال في صحبة شيخ األزهر.

 03/00/5302 بوابة األهرام

http://www.ahram.org.eg/News/131740/25/456868/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%89--%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/815984/%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%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/815496/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%87%D9%8A-%D9%83%D9%84-%D8%A7%EF%BB%B7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/815444/%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%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%B1.aspx
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 أيمن نور« باسبور»تطعن على « الخارجية»

وقالت الوزارة، فى مذكرة  زامها بتجديد جواز سفر أيمن نور طعنًا أمام المحكمة اإلدارية العليا، على حكم إل قدمت وزارة الخارجية

يجوز بقرار من وزير »فى شأن جوازات السفر، تنص على أنه  0222لسنة  29من قرار رئيس الجمهورية رقم  00الطعن، إن المادة 

 «.يقدرها، رفض منح جواز السفر أو تجديده، كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطائهالداخلية ألسباب مهمة 

 52/00/5302 المصري اليوم

 السيسي يجرى اتصاال هاتفيا برئيس وزراء إيطاليا ويتفقان على مواصلة التعاون لمواجهة اإلرهاب

أشاد الرئيس خالل اتصاله بالعالقات  السيسي، اتصااًل هاتفيًا مساء اليوم الجمعة، برئيس الوزراء اإليطالي ماتيو رينزي. أجرى

المتميزة التي تجمع بين البلدين، منوها إلى اهتمام مصر بتعزيزها وتطويرها في كافة المجاالت، ومشيدًا بالتنامي الملحوظ 

ووجه الرئيس الشكر لرئيس الوزراء اإليطالي على دعم بالده للشركات اإليطالية العاملة  األصعدة.والتقدم الذي تشهده على كافة 

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء اإليطالي  في مصر، وتشجيعها للمستثمرين اإليطاليين على مزيد من العمل واالستثمار في مصر. 

بين البلدين، مؤكدا على أهمية التعاون والتنسيق في كافة القضايا عن شكره وتقديره للرئيس على التواصل المنتظم والمتميز 

واتفق الرئيس ورئيس الوزراء  ذات االهتمام المشترك، كما نوه إلى حرص بالده على دعم الشركات اإليطالية العاملة في مصر. 

لتعاون فى مواجهة تحدي اإلرهاب، اإليطالي على أهمية استمرار التنسيق بين البلدين خالل المرحلة المقبلة، مع مواصلة ا

وتسوية النزاعات في عدد من دول المنطقة، وال سيما في ليبيا، بما سيحقق ذلك آثاًرا إيجابية في استقرار منطقتي الشرق األوسط 

 والمتوسط.

 59/00/5302 بوابة األهرام

 

 الثالثاء.. اجتماع فرنسي مصري للترويج للسوق المصري في باريس

العالقات الثنائية وترويج جاذبية السوق ديسمبر، اجتماعا اقتصاديا فرنسيا مصريا في باريس، بهدف تعزيز  0يعقد الثالثاء 

ويشارك العديد من رجال األعمال والقادة االقتصاديين والسياسيين في هذا الحدث الذي  المصري لدى المستثمرين الفرنسيين.

ر، صالمصري الذي يترأسه فؤاد يونس، وسفارة فرنسا في م-ينظمه معهد العالم العربي، بالشراكة مع مجلس األعمال الفرنسي

 والسفارة المصرية في فرنسا، والميديف الدولية.

 03/00/5302 بوابة األخبار

 

 «االقتصادي والتنميةسكرتير منظمة التعاون »يبحث مجاالت التعاون مع « السيسي»

 سكرتير عام منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. ر إقامته في باريس مع أنجل جوريابمق نوفمبر 52السيسي، مساء األحد التقى 

وصرح السفير عالء يوسف المتحدث الرسمي بِاسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بمستوى التعاون القائم بين مصر 

في مجاالت تقديم الدعم الفني والدراسات والتقارير التي تصدرها المنظمة على مدار العام لمختلف الجهات  والمنظمة، السيما

المعنية بالحكومة المصرية، منوها إلى حرص مصر على استغالل الخبرات المتراكمة لدى المنظمة، السيما مع إطالق الحكومة 

 لبرنامجها االقتصادي واالجتماعي .

 03/00/5302 بوابة االخبار

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/851290
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/815405/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%81.aspx
http://akhbarelyom.com/article/565b563d34d92adb4bf67877/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-1448826429
http://akhbarelyom.com/article/565b4ec834d92a0c48f67877/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1448824520
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 "اليونسكو" منظمة مديرة باريس في يلتقي السيسي

نوفمبر بمقر إقامته في "باريس" بمديرة منظمة األمم المتحدة للتربية  52التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء األحد 

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر والمنظمة الدولية، خاصة في مجاالت  والعلوم والثقافة "اليونسكو" إيرينا بوكوفا.

 دريب والثقافة.تطوير التعليم والت

 03/00/5302 بوابة االخبار

 المتحدث بأسم الرئاسة: السيسي سيلتقى ببان كى مون فى فرنسا

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير عالء يوسف بأن السيسي سيشارك اثناء مشاركتة فى قمة المناخ بباريس 

وبحث األوضاع الجارية  في لقاء دعا إليه األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون لبحث ظاهرة التكيف مع آثار التغيرات المناخية

 بمنطقة الشرق األوسط.

 03/00/5302 بوابة االخبار

 مصر تعرض على روسيا إمدادها بمنتجات بديلة للسلع التركية«: سبوتنيك»

أن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصري، أعلن أن مصر مستعدة لسد احتياجات روسيا  الروسية،« سبوتنيك»كالة ذكرت و

، عن تقديمة عرض لنظيره الروسي، دينيس مانتوروف، يقضي بسد «قابيل»وكشف  من المنتجات المستوردة من تركيا .

اء ج تركيا، عقب صدور قرار روسي بوضع قيود على االستيراد من تركيا. احتياجات روسيا من المنتجات التي كانت تستوردها من

المصري الروسي اإلماراتي في بيان أصدره عقب عودته من دولة اإلمارات العربية المتحدة وحضور مباحثات صندوق االستثمار ذلك 

 .المشترك

 03/00/5302 مصري اليومال

 "الخارجية": سامح شكري يشارك في اجتماعات الجوار الليبي بالجزائر الثالثاء

يتجه وزير الخارجية سامح شكري، إلى الجزائر بعد غد الثالثاء؛ للمشاركة في اجتماع دول الجوار الليبي على مستوي وزراء خارجية 

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار  وتشاد والنيجر والجزائر وليبيا.دول الجوار، بمشاركة مصر وتونس والسودان 

أحمد أبو زيد، في تصريح منه، إن الوزراء سيبحثون الجهود الجارية من أجل تشكيل حكومة الوفاق الوطنية الليبية، وخطة التحرك 

وكان وزير الخارجية سامح شكري اجتمع مع  ، في هذا الشأن.المطروحة من جانب مبعوث األمم المتحدة لدى ليبيا مارتن كوبلر

مبعوث األمم المتحدة لدى ليبيا مارتن كوبلر بالقاهرة، أمس، وسط جهود إقليمية ودولية تستهدف تشجيع األطراف الليبية على 

 التوصل إلى توافق سريع حول االتفاق السياسي، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني في أقرب وقت.

 52/00/5302 الوطن

 البرادعي يهاجم القتل والتعذيب على "أيدي النظام وممثليه"

وأكد في تغريدة  قال محمد البرادعي، إن من حق من يقتل ويعذب ويسجن ظلما على أيدي النظام وممثليه في بلده أال يعود.

وفي وقت سابق استنكر البرادعي  حق المجتمع في منظومة عدالة تضمن لإلنسان حقوقه وحريته وكرامته".من على "تويتر" 

وقال البرادعي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن "كل مجتمع لديه  حاالت التعذيب التي تقع في مصر أيا كانت المبررات.

لمناهضة التعذيب، فال يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أًيا كانت كمبرر قدر من اإلنسانية، وطبًقا التفاقية األمم المتحدة 

 .ري توفي داخل قسم شرطة منذ يومينوجاءت تغريدة البرادعي بعد انتشار صور لمواطن مص للتعذيب".

 03/00/5302 50عربي

http://akhbarelyom.com/article/565b327f34d92a8c3a51e74a/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88-1448817279
http://akhbarelyom.com/article/565aff8834d92a2c25ab6d60/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-1448804232
http://www.almasryalyoum.com/news/details/851354
http://www.elwatannews.com/news/details/847596
http://arabi21.com/story/876423/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D9%87
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 غنيم لـ"اإلخوان": أجيبوا عن هذه األسئلة وائل

طرح الناشط السياسى وائل غنيم، ثالثة أسئلة، ألنصار جماعة اإلخوان المسلمين، بشأن الوضع السياسى القائم فى البالد منذ 

و بوك: "ليناير، وضعها مقياًسا تفسر موقفهم من الديكتاتورية. وتساءل غنيم فى تدوينة عبر صفحته بموقع فيس  52ثورة 

كان أحمد شفيق هو الفائز في االنتخابات الرئاسية ثم أصدر إعالًنا دستورًيا أعلن فيه تغيير لجنة الدستور ومنع الطعن فى 

قراراته أمام القضاء، ثم تظاهر ضده الماليين فأجابهم بأنه الرئيس الشرعي ولن يقبل التنحي أو إجراء استفتاء على بقائه. هل 

شخًصا  03وترفض الثورة ضده؟" وطرح: "لو حدثت مظاهرات بورسعيد في عهد السيسى ومات على إثرها  كنت ستؤيد شرعيته

ثم أعلن السيسى يومها دعمه لقوات الداخلية، وأعلن حظر التجوال فى بورسعيد. هل كنت ستراه مسئوال مسئولية سياسية 

تخذ محمد مرسى قراًرا بإغالق البرامج الساخرة المعارضة عن جريمة القتل؟ وهل كنت ستصفه بالسفاح والقاتل؟". وأضاف: لو ا

له ومنع استضافة بعض الضيوف على قنوات التلفزيون، ثم أمر بالقبض على رجل أعمال لديه أكبر جريدة مصرية خاصة ونشر 

م عبير؟ واختتصوره مكباًل بتهمة وجود سالح بدون ترخيص. هل كنت ستؤيده أم كنت ستتهمه بالديكتاتورية وقمع حرية الت

  قائال: "هل مشكلتنا فى الديكتاتورية؟ أم أن مشكلتنا هى أن الديكتاتور ليس ممثاًل عن التيار الذى ننتمى له؟".

 52/00/5302 المصريون

 

 

 مروعة تغير عالقة المملكة بالسيسي دبلوماسي سعودي: أنباء

أكد نواف عبيد، مستشار السفير السعودي ببريطانيا، أن هناك تغيرات جدية في عالقة المملكة مع نظام الرئيس عبدالفتاح 

السيسي، مشيًرا إلى أن األخير يعيش على أوهام "كوميدية" ال صلة لها بالواقع المصري، وفق قوله. ونقل "عبيد" عن مصدر 

بلوماسي سعودي قوله: "السعودية تدرس بجدية إعادة تقييم عالقاتها مع حكومة السيسي في مصر بعد الكشف عن أنباء د

مروعة مؤخًرا تخص السيسي"، مضيًفا: "الوضع االقتصادي في مصر ال يمكن للبلد االستمرار فيه وسياسة السيسي الخارجية 

ر معه". كما نقل عن لواء سابق في الجيش المصري قوله: "إن لم ينتبه السيسي الالمعقولة ستجبر السعودية على اتخاذ مجرى آخ

 .عاجًلا لما سيئول إليه الوضع في مصر ويتخلص من مستشاريه غير المؤهلين، سيلقى مصير مبارك قريًبا"

 52/00/5302 المصريون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://almesryoon.com/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86/830883-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9
http://almesryoon.com/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86/831034-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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 السياسة الداخلية

 -الرئاسة المصرية :

 

  محمد نائبا لرئيس المنطقة االقتصادية للقناةقرار جمهورى بتعيين عبد القادر 

أصدر السيسى، قرارا بتعيين عبد القادر محمد مرتضى درويش، نائبا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس، 

زير التنمية اإلدارية سنوات. وكان الرئيس أصدر قرارا جمهوريا يوم أمس، بتعيين الدكتور أحمد درويش، و 0بدرجة نائب وزير لمدة 

سنوات. ونشر القراران فى الجريدة  0سابقا، رئيسا للهيئة العامة للمنظمة االقتصادية لقناة السويس، بدرجة وزير، لمدة 

 .5302لسنة  445الرسمية، برقم 

 52/00/5302 اليوم السابع

 -الحكومة المصرية :

 

  مليار جنيه للعرض على البرلمان23وزارة النقل: انتهاء إعداد برنامجنا بقيمة 

يطرح من خالل برنامج أعلن أحمد إبراهيم المتحدث الرسمى لوزارة النقل، انتهاء الوزارة من إعداد برنامجها الذى سوف  

  .الحكومة على البرلمان، والذى تم إعداده بالتعاون مع قيادات الوزارة والخبراء

 03/00/5302 اليوم السابع

 

  قد اجتماعا لمناقشة تأمين القضاة المشرفين على جولة اإلعادةالزند" يع"

يعقد المستشار أحمد الزند وزير العدل، بعد قليل، اجتماعا موسعا مع مساعديه، وذلك بمقر مكتبه بديوان عام الوزارة، للوقوف 

الثانية النتخابات مجلس النواب، والتى على أهم النقاط حول عملية تأمين القضاة المشرفين على جولة اإلعادة من المرحلة 

محافظة. وكشفت مصادر أن وزير العدل سيتابع بنفسه كيفية ونقل وتسكين وتأمين  00تنطلق غدا الثالثاء وبعد غد فى 

ألف قاض، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا لالنتخابات  09القضاة المشرفين على لجان التصويت، والذى يتخطى عددهم قرابة 

  .ادى القضاة ووزارة الداخليةون

 03/00/5302 اليوم السابع

 

  "مليون ملحد ظهروا فى مصر خالل حكم محمد مرسى 5وزير الثقافة: "

قال حلمى النمنم وزير الثقافة، إن موجات اإللحاد لم تظهر فى التاريخ اإلنسانى بأكمله إال فى الدول الدينية، مضيفًا "ظهر فى 

مليون"، مشيرا  4.2مليون ملحد وهناك تقرير فرنسى يقول إنهم  5مصر خالل فترة حكم المرشد طبقا للتقارير المصرية الرسمية 

  .ظل دولة محمد مرسى ولم يظهر فى حكم أى رئيس آخر بمصر إلى أن هذا العدد ظهر فى

 52/00/5302 اليوم السابع

 

 

http://www.youm7.com/story/2015/11/29/%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%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA/2466998#.VlzHV3YrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/30/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84--%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-90%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6-/2467772#.VlzGN3YrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/30/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D9%8A%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%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84/2467777#.VlzGPHYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/29/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9--2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%B8%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%AD/2467309#.VlzHAnYrLIU
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 رئيس الوزراء عن تجاوزات الشرطة: ال نقبلها وسنحاسب المخطئ

قال شريف إسماعيل رئيس الوزراء، إن تعليمات ورؤية وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار واضحة ومشددة بشأن تجاوزات 

وأضاف في تصريحات صحفية لمحرري مجلس الوزراء، علي هامش االجتماع الوزاري الموسع الذي ترأسه .بعض ضباط الشرطة

إذا كانت هناك أي تجاوزات فلن يتم السكوت عنها وسيتم التحقيق فيها وإعالن النتائج مساء يوم األحد، بمقر مجلس الوزراء، أنه 

 الرسمية على الشعب المصري، مؤكًدا أنه سيتم محاسبة كل مخطئ.

 52/00/5302 بوابة األهرام

 

 5300يونيو  03رئيس الوزراء: صياغة برنامج شامل للحكومة لتلبية احتياجات المواطنين قبل 

مجلس الوزراء، مشيًرا إلي أن الحكومة تعمل علي قال شريف إسماعيل رئيس الوزراء إن كل الوزارات أرسلت خطتها المستقبلية ل

وأضاف في تصريحات صحفية لمحرري مجلس الوزراء أن .صياغة البرنامج بشكل متكامل قبل عرضه علي مجلس النواب المقبل

بل، يونيو المق 03وإشار إلي أن البرنامج يحتوي علي عدة محاور سيتم تحقيقها قبل .الحكومة ملتزمة بالشفافية مع الشعب

ومنها توفير فرص العمل للشباب وزيادة المشروعات التنموية، وتحسين مستوي معيشة المواطنين، مؤكًدا أنه سيتم مناقشة 

 كل هذه المحاور في أولي جلسات مجلس النواب.

 52/00/5302 بوابة األهرام

 

 رئيس الوزراء: نعمل على إنجاز تكليفات الرئيس بأسرع وقت ممكن

يوم األحد، تكليفات السيسي للحكومة، فيما قال شريف إسماعيل رئيس الوزراء، إن الحكومة بحثت خالل اجتماع عاجل مساء 

وأضاف أن الحكومة تبحث مجموعة من اإلجراءات الخاصة بتقليل العجز في .يتعلق بالمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها

 عر بها المواطنوأشار إلي أن الحكومة تعمل علي إنجاز التكليفات المطلوبة منها بأسرع وقت ممكن حتي يش.الموازنة العامة للدولة

 البسيط، مؤكًدا أن توفير السلع ومواجهة الغالء وكسر االحتكار علي رأس اهتمامات الحكومة في المرحلة المقبلة.

 52/00/5302 بوابة األهرام

 

 وزارة الزراعة: فاضل رئيًسا للهيئة الزراعية.. ونعيم لمديرية القليوبية

محمد فاضل رئيس أصدر الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصالح األراضي، قراًرا وزارًيا بتكليف المهندس هشام أحمد كمال 

اإلدارة المركزية لشئون الملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، للقيام بأعمال رئيس مجلس 

كما أصدر فايد، قراًرا وزارًيا بتكليف المهندس طه متولى مصطفى نعيم، مدير عام صندوق تحسين .إدارة الهيئة الزراعية المصرية

مصرية، للقيام بأعمال مدير الزراعة بالقليوبية، بدًلا من المهندس محمد سامي وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية لبلوغه األقطان ال

 يأتي ذلك في إطار خطة وزير الزراعة إلعادة هيكلة قطاعات الوزارة لرفع كفاءة أداء ديوان عام الوزارة..سن التقاعد

 52/00/5302 بوابة األهرام

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/NewsContent/13/70/816213/%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%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/NewsContent/13/70/816211/%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%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/NewsContent/13/70/816210/%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%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%B9-%D9%88.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/816227/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-.aspx
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 زعزوع يناقش مع السفير البريطاني استعادة حركة الطيران إلى شرم الشيخ 

ات مشتركة مع السفير البريطانى بالقاهرة جون كاسون، لمناقشة يعقد الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة، جلسة مباحث

الخطوات واإلجراءات العاجلة الستعادة حركة الطيران من السوق اإلنجليزى إلى شرم الشيخ، وذلك فى إطار التعاون الوثيق بين 

 وزارة السياحة والسفارة البريطانية والجهات المعنية على كافة المستويات.

 52/00/5302 بوابة األهرام

 

  مليون جنيه.. ورئيس الشركة: رفعت السعر02وزارة الكهرباء تقاضى المترو لسداد 

مليون  02الى رئيس شركة المترو، أن وزارة الكهرباء رفعت دعوى قضائية ضد الشركة تطالبها بسداد أكد المهندس على فض

جنيه، ثمن استهالك الكهرباء المغذية للقطارات والمحطات بالخطوط الثالثة. وأضاف رئيس شركة المترو فى تصريحات لـ"اليوم 

 53.2ماليين جنيه لشركة الكهرباء، رغم أنه يحقق خسائر شهرية بقيمة  2السابع"، اليوم األحد، أن المترو يدفع شهريا أكثر من 

 .مليون جنيه، نتيجة الفرق بين سعر التذكرة وقيمتها الفعلية

 52/00/5302 اليوم السابع

 -الوفود األجنبية :

  مطار القاهرة يستقبل وفود أمريكية وإفريقية لمراقبة جولة اإلعادة لالنتخابات

ر القاهرة الدولى، اليوم األحد، عدد من الشخصيات الدولية المختصة بمتابعة ومراقبة جولة اإلعادة من المرحلة استقبل مطا

الثانية لالنتخابات البرلمانية. وصل على الطائرة األلمانية القادمة من فرانكفورت "جان ان كاروفيل" عضو المنظمة الديمقراطية 

يرافقه "كليم باالنوف" ويعمل بنفس المنظمة لمتابعة ومراقبة جولة اإلعادة.  -ى الجنسية أمريك -الدولية لمتابعة االنتخابات 

كما وصل ايضا على الطائرة اإلثيوبية القادمة من أديس أبابا ""اسماعيل شرقي" مفوض االتحاد اإلفريقى للسلم واألمن والوفد 

 .ةالمرافق له لمتابعة المرحلة الثانية من االنتخابات البرلماني

 52/00/5302 اليوم السابع

 الوزير المفوض اإلسرائيلى يصل مطار القاهرة

وزير مفوض إسرائيلي رول ريجن بالست في زيارة لمصر قادما من تل أبيب في زيارة وصل مطار  القاهرة الدولى  اليوم األحد، 

 تستغرق يومين وأفادت مصادر أمنية أن رول ريجن قد وصل البالد على متن خطوط آير سينا القادمة من تل أبيب.

 52/00/5302 البوابة نيوز

 -النواب :مجلس 

  أمانة مجلس النواب تستخرج أول كارنيه استثنائى لسامح سيف اليزل لسفره للخارج

علم اليوم السابع أن أمانة مجلس النواب وافقت اليوم على استخراج كارنيه عضوية البرلمان إلى النائب سامح سيف اليزل الفائز 

لمانية، لظروف سفرة إلى الخارج. وأكدت المصادر أن أمانة المجلس على قائمة "فى حب مصر" بالمرحلة الثانية لالنتخابات البر

كارنيهات لعدد من النواب لتواجدهم فى المجلس فى الوقت الذى كان يتم استخراج كارنيه "سيف  4وافقت أيضا على استخراج 

ى والذى لم يسجل بياناته الرتباطه اليزل" ومن بين الذين تم استخراج الكارنيه لهو شريف فخرى النائب األخير من المرحلة األول

 .بمواعيد فى الخارج فى الفترة التى تم فى إصدار كارنيهات نواب المرحلة األولى

 52/00/5302 اليوم السابع

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/816151/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B2%D8%B9%D8%B2%D9%88%D8%B9-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/11/29/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%84%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-39%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-/2466144#.VlzLyXYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/29/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D9%88%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7/2466419#.VlzLgXYrLIU
https://www.albawabhnews.com/1633916
http://www.youm7.com/story/2015/11/29/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%84/2466830#.VlzHgnYrLIU
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 -األنتخابات البرلمانية :

 

 اليوم بدء جولة اإلعادة للمرحلة الثانية لالنتخابات فى الخارج

سفارة وقنصلية وبعثة دبلوماسية، ومن  002وم جولة اإلعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب خارج مصر فى تبدأ الي

مقعدا بالنظام  500مرشحا على  450ويتنافس فى هذه المرحلة .المقرر أن يبدأ التصويت فى التاسعة صباحا بتوقيت كل دولة

محافظة وهى القاهرة والقليوبية والدقهلية  00مقاعد من الجولة األولى ، وذلك فى  2دائرة انتخابية ، بعد حسم  22الفردى فى 

 والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد واالسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

 03/00/5302 األهرام

 

 "القضاء اإلداري" تقرر إعادة االنتخابات مرة أخرى في دائرة المنصورة بالدقهلية

ل الطعن المقدم من نعمان سمير الصحفي، والذي كان من ضمن المرشحين أصدرت محكمة القضاء اإلداري بالمنصورة، قرارها بقبو

 في االنتخابات عن دائرة المنصورة، وإعادة االنتخابات مرة أخرى.

 03/00/5302 بوابة األهرام

 -األحزاب :

 

  نائب لحصد األغلبية فى البرلمان 033سيف اليزل: شكلنا ائتالفًا يضم أكثر من 

قال اللواء سامح سيف اليزل، المقرر العام لقائمة "فى حب مصر، قمنا بعمل عدة لقاءات مع بعض المرشحين الفردى واألحزاب 

خالل الفترة الماضية بهدف تشكيل أغلبية من بعض مئات ، وتابع:" ونجحنا بالفعل من تشكيل ائتالف جديد سيكون له األغلبية 

نائب .. ولم نتوصل إلى اسم هذا اإلئتالف حتى اآلن". وأضاف خالل اتصال هاتفى ببرنامج  033الـتحت قبة البرلمان يتجاوز عدده 

أن االئتالف سيحصد أكثر من ثلثى المجلس، الفتاً إلى أن االئتالف لن يكون مستقلين فقط، وتابع:" يوجد عالقات  ""هنا العاصمة

ان". وأشار إلى أنه أجرى اتصال هاتفى مع رجل األعمال نجيب ساويرس جيدة مع حزب المصريين األحرار وال يوجد بيننا أى احتق

 ."منذ يومين واألمور فى أفضل حالها

 52/00/5302 اليوم السابع

 

  مستقلين سينضمون بعد فوزهم لتحالف القائمة بالبرلمانفى حب مصر": ندعم "

قال طارق الخولى، عضو قائمة فى حب مصر، إن القائمة تدعم عددا من المستقلين فى جولة اإلعادة بالمرحلة الثانية من 

دعم بة البرلمان لاالنتخابات، حيث سينضمون بعد فوزهم فى االنتخابات البرلمانية إلى التحالف الذى ستشكله القائمة تحت ق

الدولة المصرية. وأضاف الخولى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن قائمة فى حب مصر تدرس حاليا المنافسة فى االنتخابات 

  . المحلية، لكنها تنتظر اكتمال التحالف الذى تشكله تحت قبة البرلمان

 03/00/5302 اليوم السابع

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/131740/145/456889/%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%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%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-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/5/35/816283/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%AF.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/11/29/%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%84--%D8%B4%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%8B-%D9%8A%D8%B6%D9%85-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-300-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9/2467317#.VlzG8HYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/30/%D9%81%D9%89-%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D9%86%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84/2467583#.VlzGknYrLIU
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 السيد البدوي يلتقى سفير هولندا ويستعرضان الموقف السياسي الراهن واالنتخابات البرلمانية

سفير هولندا بالقاهرة وذلك بمقر الحزب التقي الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد المصري، مع جيرارد شتيخن، 

واستعرض رئيس الوفد مع السفير الهولندي، الموقف السياسي الراهن وخاصة االنتخابات البرلمانية الحالية في مرحلتها .بالدقي

، ولن يتحالف مع وأكد الدكتور البدوي، أن الوفد لن يشارك في الحكومة القادمة.األولي والثانية والتي شهد لها العالم بالحيادية

 .أحزاب أخرى وسيكون هناك تنسيًقا بين عدد من النواب وأيضا األحزاب وذلك من أجل مساندة الدولة في كل التشريعات

 52/00/5302 بوابة األهرام

 

 "مصر القوية" ُيدين استمرار جرائم التعذيب باألقسام.. واغتيال ضباط الشرطة بالجيزة

ون، كما حدث في األقصر أدان حزب مصر القوية، استمرار أقسام الشرطة في ارتكاب جرائم التعذيب والقتل خارج القان

واإلسماعيلية وشبين القناطر وعين شمس والمطرية وغيرها، مستنكًرا استمرار ما وصفه بحماية بعض مجرمي األجهزة األمنية 

والتغافل عن تجاوزاتهم التي طالت خصومهم السياسيين بل وأفراًدا عاديين من الشعب.كما أدان حادث اغتيال أربعة من أفراد 

افظة الجيزة، مؤكًدا رفضه لتلك األعمال اإلجرامية، مطالًبا أجهزة األمن بالعمل على سرعة الكشف عن مرتكبي ذلك الشرطة بمح

 الحادث اإلرهابي وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت.

 52/00/5302 بوابة األهرام

 

 "التحالف الشعبي" ُيطالب بإقالة وزير الداخلية ومحاسبة مرتكبي جرائم التعذيب

وقتلهم، داخل أقسام الشرطة فى محافظات مختلفة من أدان حزب التحالف الشعبي االشتراكى، توالى أحداث تعذيب المواطنين 

مصر، مشيًرا إلى أنه مع تكرار وتزامن تلك الجرائم فال يمكن عدم النظر إليها باعتبارها تجاوزات فردية.وأكد ، تضامنه مع مطالب 

الداخلية، معتبرا أنه الراعى  أهالى األقصر واإلسماعيلية وغيرهم، الذين انتفضوا رفضا النتهاك إنسانيتهم، بضرورة إقالة وزير

واختتم .الرسمى المباشر لهذه الجرائم بحكم موقعه، ومحاسبة مجرمي الداخلية، الذين ارتكبوا هذه الجرائم فى حق الشعب كله

ضيق و الحزب بيانه محذًرا "إن األمس ليس بعيدًا، وما حدث فى األقصر واإلسماعيلية، قابل للتوسع واالنتشار، إذا ما استمر العند

 األفق، والتعالى على حقوق الشعب فى الكرامة اإلنسانية".

 52/00/5302 بوابة األهرام

 -منظمات المجتمع المدنى :

 

  مواقع إخوانية تنشر رسالة للمرشد يحرض أنصار الجماعة على التصعيد بذكرى يناير

نشرت مواقع تابعة لجماعة اإلخوان اإلرهابية رسالة أصدرها محمد بديع مرشد الجماعة، اليوم حرض فيها اإلخوان وأنصارهم 

يناير. ووّجه المرشد العام لجماعة اإلخوان محمد بديع، رسالة إلى أعضاء الجماعة، حرضهم فيها  52لذكرى ثورة على االستعداد 

يناير، وتوحيد الصف. وزعم محمد بديع أن جماعة اإلخوان طالما  52على االستمرار فيما اسمه "النهج الثورى" السلمى فى ذكرى 

، -على حد قوله–اصالح، وأنها مستمرة فى تحركاتها حتى تحقق جميع أهدافها انتهجت الخط السلمى فى حلمها وهدفها نحو 

 .كما طالب أنصار اإلخوان بتنظيم مظاهرات خالل الفترة المقبلة

 52/00/5302 اليوم السابع

http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/NewsContent/13/70/816208/%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%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/816117/%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%D9%8F%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/816124/%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%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%8F%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/11/29/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D8%B6-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9/2467164#.VlzHOHYrLIU
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 -تصريحات :

 

 سفير بلغاريا بالقاهرة: مصر أهم شريك تجاري واقتصادي لنا في الشرق األوسط وإفريقيا

أكد "رومان بتروف" سفير بلغاريا بالقاهرة أن مصر أصبحت أهم شريك تجاري واقتصادي لبلغاريا في الشرق األوسط وإفريقيا، 

بين دول االتحاد  00، مما يضع بلغاريا في المرتبة 5304مليون دوالر عام  420تبادل التجاري بين البلدين بلغ مشيرا إلى حجم ال

 539في المائة العام الماضي لتصل قيمتها إلي  021األوروبي، موضحا أن الصادرات المصرية لبلغاريا، زادت بشكل ملحوظ بنسبة 

 ماليين دوالر.
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  للعودة إلى المشهد السياسى من جديدمختار نوح: التيار االسالمى غير مهيأ 

قال مختار نوح، القيادى السابق بجماعة اإلخوان، إن التيار االسالمى غير مهيأ للعودة للمشهد السياسى من جديد، نظرا لعدم 

ر وجود قيادة حقيقية قادرة على فرض تواجده على الساحة السياسية. وأضاف نوح، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن التيا

االسالمى يحتاج مراجعات كثيرة من أجل التفكير فى العودة للحياة السياسية، والنظر إلى أخطاءهم التى ارتكبوها وأسباب عزوف 

 .الشعب عنهم، موضحا أن جماعة اإلخوان ال تقبل أن يحاسبها أحد وستسمر فى استخدام العنف واالنعزال عن المشهد السياسى
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  عبد اهلل النجار : َمن كفروا أنصار "بوتين" تجار سياسة ال حظ لهم من الدين

ة األزهر، عضو مجمع البحوث اإلسالمية، تكفير بعض الشخصيات المنتمية انتقد الدكتور عبد اهلل النجار، العميد السابق بجامع

للتيار اإلسالمى أنصار الرئيس الروسى فالديمير بوتين، قائال :" لو تحالفت ضد القتل والتخريب مع أى إنسان وإن كان غير مسلم 

ى طائرة أو إصابة أى إنسان باألذى ألن النفس فأنت على حق". وأكد "النجار"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع":" نحن ضد إسقاط أ

البشرية محمية ضد التكفير"، مشيرا إلى أن تكفير أنصار بوتين أمر مرفوض ألنه يبث التفرقة ويشيع الفتن داخل المجتمع. 

 ."وأضاف:" الدعاة الذين كفروا أنصار بوتين حرفوا الكالم عن مواضعه ألنهم تجار سياسي وال حظ لهم من الدين
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 -توك شو:

 

  خالد أبو بكر: البرادعى لم يعد مؤثرا فى الشارع بعدما ُكشفت حقيقته

المصرى ال يطالب بقيام ثورة أخرى بسبب عدم وجود سلبيات فى قيادة الرئيس عبد الفتاح قال اإلعالمى خالد أبو بكر إن الشارع 

السيسى، مؤكدا أن حديث الدكتور محمد برادعى نائب رئيس الجمهورية السابق للمصريين لم يعد مؤثرا فى الشارع مثلما كان 

القاهرة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم" "أنا مش يحدث فى الماضى بعدما كشفت حقيقته. وتابع "أبو بكر" خالل البرنامج "

  .بنافق الرئيس عبد الفتاح السيسى ..عاوزين نبنى بلد بجد" مؤكدا أن مشكلة مصر أخطاء أفراد يتحملها شعب بأكمله

 03/00/5302 اليوم السابع

http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/NewsContent/13/70/816296/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/11/30/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%AD--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%A3-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3/2467611#.VlzGgHYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/30/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1---%D9%85%D9%8E%D9%86-%D9%83%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D8%B8-%D9%84%D9%87%D9%85/2467508#.VlzGtnYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/30/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A8%D9%83%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D9%83%D9%8F%D8%B4%D9%81%D8%AA-%D8%AD%D9%82/2467424#.VlzGuXYrLIU


 

 

5302نوفمبر  03نشرة   مرصد اإلعالم المصري       14   

 

  من المحتجزين فى أقسام الشرطة أبرياء %13إبراهيم عيسى بـ"القاهرة والناس": 

من المحتجزين باألقسام أبرياء، متعجبًا  %13وزارة الداخلية ضد المواطنين، معتبرًا أن  استنكر ، إبراهيم عيسى، تجاوزات ضباط

من تعامالت أفراد الشرطة العنيفة والعصبية والوحشية، ضد المواطنين، بما يهدر حالة الهدوء الشعبى تجاه الحكومة والدولة، 

ستعادة سلطتها المتسلطة والباطشة على كل شىء، فى فهم بحد قوله. وقال إن الدولة تواجه بعنف مفرط حب مفرط، وتحاول ا

مغلوط لمعنى السلطة، حتى أصبح كل مواطن يخشى الضرب والتعذيب واالستهزاء به عند دخول األقسام، ولم يعد اإلحساس 

باط الداخلية، قائاًل باألمان قائما مع الشرطة، مؤكدًا أن هذا أسوأ من أى شىء آخر. كما انتقد تناول رئيس الوزراء، لتجاوزات ض

:ربما يقلق إسماعيل من الداخلية..ومشهد الحكومة أنها تتصرف باستخفاف مع تلك الظاهرة وتتصرف باستخفاف أكبر مع دائرة 

االحتجاز بأقسام الشرطةوأشار إلى أن تصرفات الدولة فيما يتعلق باإلحتجاز، تخلق استنفارا وغضب شعبى وحقوقى وإنسانى 

أن مصر لم تشهد حكومة بال ضغوط شعبية أو سياسية أو حزبية فى مواجهتها على اإلطالق مثل حكومة ضدها، معتبرًا 

 .إسماعيل. وال يمكن أن تكون المحصلة نفخ الشعب باألقسام"
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  أحمد موسى: عناصر من "القسام" تسللت داخل مصر..واألمن يالحقها

كشف أحمد موسى، عن أن عناصر تنمى لكتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس، تسللت إلى داخل مصر، مؤكًدا أن األجهزة 

بض عليها، وتابع:" هناك بعض العناصر التى تعمل على تنفيذ أجندات األمنية تعمل على تعقب ومالحقة هذه العناصر والق

خارجية قامت باستئجار شقق بمحيط ميدان التحرير وشارع محمد محمود بهدف نشر الفوضى. وأضاف "موسى" ،خالل تقديم 

 الب حملة الماجستيربرنامجه "على مسئوليتى" من وسط شارع الشانزلزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، أن هناك من يستغل مط

إلثارة الفوضى والبلبلة فى الشارع المصرى. وفى سياق آخر، وقال أن عصر "الطبطبة" انتهى فى أوروبا. وتابع:" انظروا إلى الشرطة 

 ."الفرنسية وهى تتعامل مع التظاهرات التى تخرج اآلن.. وكيف يتعامل األمن الفرنسى مع المشتبه بهم وإجراءات التأمين
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  عمرو أديب: البرادعى يحرض على العنف ضد الدولة..ونشطاء يدقون طبول ثورة جديدة

يدة اآلن، وكما يبث الدكتور محمد البرادعى تغريدات على موقع التواصل قال عمرو أديب، إن هناك نشطاء يدقون طبول ثورة جد

"تويتر" لتحريض المواطنين على العنف فى الدولة"، الفتًا إلى أن هناك أيضا مطالبات فئوية لقيام ثورة بالبالد وأضاف أن مصر 

لن يحدث فى أى دولة من دول العالم، مطالبا اآلن تمر بمؤامرة من الخارج لقيام ثورة جديدة بها، مؤكدا أن ما يحدث فى مصر 

الشعب المصرى بإقامة ثورة فى البرلمان ومحاسبة الحكومة للنهوض بالدولة، وليس قيام الشعب بالثورة فى جميع ميادين 

يطالب  مصر. وأضاف أن القيادى اإلخوانى خيرت الشاطر كان يذهب يوميا إلى وزارة الداخلية لالطالع على محاضر الداخلية ولم

بهيكلة وزارة الداخلية لمده عام على حكم الرئيس محمد مرسى األسبق لم يقوما بهيكلة الوزارة حسب ما يطالبوا بها اآلن. متسائال 

جميع المصريين يحملون الماجستير والدكتوراه.. فين الحاصلين على الدبلومات الصنايع والتجارة؟، محذرا المواطنين البعد عن 

 .ئوية اآلن حتى تنهض الدولةاالحتياجات الف
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http://www.youm7.com/story/2015/11/29/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89--%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D9%87%D8%A7/2467281#.VlzHBXYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/29/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8--%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%89-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AF%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%B7%D8%A8%D9%88/2467377#.VlzG1nYrLIU
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  آن األوان لمذبحة"مماليك"لدوائر مبارك وشفيق:"يوسف الحسينى 

ة مماليك" جديدة، ولكن فى إطار سياسى وقانونى ودستورى، بعيدًا عن الذبح طالب يوسف الحسينى، السيسى، بإقامة "مذبح

والدم. وقال  إن هناك أطراف فى الداخل ال تريد السيسى رئيسا، وأطراف أخرى ال تراه شرعيا للبالد، وال يتوقف األمر على اإلخوان 

المدنى ليست معارضة، بل يصفوا أنفسهم  فهم الحلقة األضعف فى هذا الموضوع، بل هناك مجموعات أخرى ترتدى الثوب

يونيو، مثل أعضاء الوطنى المنحل، و"الشفيقيون". وتابع :"آن األوان أن تقام لهم مذبحة المماليك،  03موالة، وجزء من صناع 

 ئر الضيقة حولأكيد ليس مذبحة بالمعنى المادى المفهوم الذبح والقتل وإراقة الدماء ولكن الذبح السياسى". وأشار إلى أن الدوا

كل من مبارك وشفيق، يتآمروا على السيسى بصفته رئيسا للجمهورية، معتبرًا أن هؤالء مماليك هذا العصر ويريدون انهيار 

يناير. وأوضح، أن هؤالء هم المتآمرين  52الدولة وفشل السيسى، ألنهم يرون فى نجاحه فشاًل لألنظمة البائدة والطاغية قبل 

ويسعون لهدم مشروع "تحيا مصر" ويريدون إفشال إعادة بناء مؤسسات الوطن لوضع السيسى فى حرج  على مؤسسات الدولة،

 .وإظهاره فى شكل المستبد أو الساكت عن الفساد، كضباط الداخلية المتجاوزين، وبعض رجال األعمال
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 مرتضى منصور ضيف توفيق عكاشة ببرنامج مصر اليوم  ويهاجم الجميع

دائرة ميت غمر محافظة الدقهلية استيائه من تصريحات المستشارة تهانى الجبالى  أبدى مرتضى منصور مرشح مجلس النواب عن

لقولها "مقعد البرلمان ال يساوى جناح بعوضة"، قائاًل: "حضرتك إزاى تتكلمى عن برلمان إنه ميسواش جناح بعوضة ، ده اسمه 

نى الجبالى لم تعارض نظام مبارك على اإلطالق، أن تهاوقال   ."برلمان الشعب وأنضف برلمان يا تهانى .. يبقى الشعب بعوضة

ن كما ش،  مشيرًا الى أنها كانت مجرد محامية فى شركة بطنطا، ثم قامت سوزان و حسنى مبارك بتعيينها أول قاضية و مستشارة

منصور هو حضرتك هجوما على المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية ورئيس الجمهورية السابق، قائاًل:"األخ عدلى 

عملت إيه؟، كل المصايب السودا اللى حصلت فى مصر كانت فى عهدك، وانت اسمك رئيس بالصدفة، وحضرتك فاضى كل ما 

يقولوا مكان يجيبوك". وفى نفس السياق، هاجم اللواء سامح سيف اليزل مقرر قائمة فى حب مصر، قائاًل "هى مش تورتة 

 ."يناير مش هتتكرر تانى 52مرة هنقسمها". وقال:"لسانى طويل.. ومؤا

وهاجم محمد بدران، رئيس حزب مستقبل وطن، قائاًل "أتحداك يا محمد يا بدران تقولى أيام اإلخوان كنت فين"، وتابع "اإلخوان 

جابوك رئيس اتحاد طلبة فى الجامعة". ووجه اللوم  للسيسى، الصطحابه محمد بدران معه على يخت المحروسة أثناء االحتفال 

 02بقناة السويس الجديدة، وأضاف أن حزب محمد بدران يدعى أن حزبه من الشباب وجميع من فى حزبه تتخطى أعمارهم الـ

فيما قاطع اإلعالمى توفيق عكاشة، حديث مرتضى أثناء  ."عامًا، مضيفًا "مين أنت يا بدران.. ويا ابنى أنت خد حجمك الطبيعى

رحيل الرئيس السورى بشار األسد، قائاًل: "عايز أسال حضرتك سؤال.. إحنا شتمنا كام هجومه على المطربة أصالة، لمطالبتها ب

واحد لحد دلوقتى عايزين نعدهم عشان منتوهش؟" من جانبه قال مرتضى"إحنا مش بنشتم إحنا بنرصد، وكله بالمستندات، 

بتهاجمها دى جاملتك فى قضية بنتك، وخد عندك حمدين صباحى بقى أقوله: يا حمدين حضرتك بتشتغل أيه؟، والشرطة اللى 

والشيكات اللى أخدتها من الحزب الوطنى مش فساد برضه؟"، وقاطعة عكاشة قائاًل: "وأنا نفسى أعرف.. دا أنا عامل بحث فى 

  ."الموضوع ده عشان أعرف
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http://www.youm7.com/story/2015/11/29/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%89-%D8%A8%D9%80ontv-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D8%A9%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7/2467305#.VlzG6nYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/29/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%89--%D9%83%D9%86%D8%AA%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%8A/2465894#.VlzMInYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/29/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%81/2465909#.VlzMMHYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/29/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7/2465920#.VlzMM3YrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/29/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%A5%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86/2465957#.VlzMPHYrLIU
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 -ميديا: سوشيال

  هاشتاج "الدوالر" يتصدر "تويتر" بعد قرار البنك المركزى بتثبيته

جنيه، فى أول عطاءات  9.90تصدر هاشتاج بعنوان "الدوالر" موقع التواصل االجتماعى "تويتر"، وذلك عقب تثبيت سعره عند 

تر حول ذلك، زاعمين أن ذلك سيؤثر على البنك المركزى المصرى بعد تولى طارق عامر، حيث تباينت ردود أفعال مستخدمى توي

  .االحتياطى

 52/00/5302 اليوم السابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2015/11/29/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%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%AA%D8%AB%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%87/2466863#.VlzHeHYrLIU
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 النشرة المجتمعية

 -:المجتمعىالحراك 

  قوات األمن تفض مظاهرة حاملى الماجستير والدكتوراه فى ميدان التحرير

فضت قوات األمن مظاهرات حاملى الماجستير والدكتوراه بميدان التحرير، وألقت قوات األمن القبض على مجموعة من 

إحدى منسقى حاملى الماجستير  قالت نهاد عاشور،و .بعض األعضاء المشاركين فى المظاهرة تالمتظاهرين، فيما طارد

شخصا من حاملى الماجستير والدكتوراه يتواجدون اآلن داخل نقابة المحامين، نظرا ألن  023، إن حوالى 5302والدكتوراه دفعه 

األمن رفض أى تجمعات تتم خارج النقابة، وفى هذه األثناء تتم مفاوضات مع األمن من أجل اإلفراج عن المقبوض عليهم 

   .شخصا 00وعددهم 

 52/00/5302 اليوم السابع

 -قضايا المجتمع :

 

 -أقتصاد :

 وألمانيا.. تدشين أكبر مزرعة للرياح في إفريقيا بالغردقة وروبيألبالتعاون بين االتحاد ا

قال السفير جيمس موران، رئيس وفد االتحاد األوروبي في مصر، إن مزرعة الرياح في منطقة جبل الزيت تمثل مصدًرا رئيسًيا 

رياح فى إفريقيا فى منطقة  للطاقة، جاء ذلك بمناسبة تدشين االتحاد األوروبي وشركائه اليوم األحد، بالغردقة، أضخم مزرعة

 خليج الزيت فى مصر.

 52/00/5302 بوابة األهرام

 

 لدعم المشروعات الزراعية مع الوكالة الفرنسية للتنمية األحد المقبلمليون يورو  53.2توقيع اتفاق بـ

التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، جاك مونيفيل نائب رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية وعرضت برنامج الحكومة 

لوكالة والتي تركز على توفير التمويل االقتصادي واالجتماعي، كما تم التباحث حول إستراتيجية التعاون الجديدة بين مصر وا

، لتوقيع اتفاق "برنامج دعم 5302ديسمبر  0وحددت يوم األحد الموافق  .الطاقةو النقلالالزم ألولويات الحكومة في قطاعات 

 بإجمالي األوروبي االتحاد من بمنحة والممول الزراعة وزارةالصناعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة" المزمع تنفيذه بالتعاون مع 

 الفرنسية للتنمية بإدارة المنحة. الوكالة وتقوم يورو، مليون 53,02

 52/00/5302 ألهرامبوابة ا

 

 ألف دوالر منحة لدعم المرأة في البرلمان 233

بحثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى مع ماريو بيدزيني، مدير مركز التنمية، التابع لمنظمة التعاون االقتصادي 

البرلمان وعملية صنع السياسات" الجاري ركة المرأة في مشا دعم" مشروع فى المستقبلية التعاونوالتنمية، فى فرنسا أوجه 

 .دوالر ألف 233 بـ تقدر بمنحة والممول تنفيذه بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة

 52/00/5302 بوابة األهرام

http://www.youm7.com/story/2015/11/29/%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%B2%D9%85%D9%84%D8%A7/2467234#.VlzHHHYrLIU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/816102/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%EF%BB%B7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/57/816104/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%80-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/57/816093/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86.aspx
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 -األقباط:

 الكنيسة تهاجم اإلعالم وتؤكد: البابا تواضروس لم يدخل القدس بتأشيرة إسرائيلية 

أصدرت الكنيسة القبطية األرثوذكسية بياًنا وصفت فيه الجدل اإلعالمي المثار حول سفر تواضروس الثاني بابا االسكندرية، 

تغير فال زيارة للقدس إال مع جموع المصريين يدًا بيد وأكدت أن موقفها من زيارة القدس ثابت لم ولن ي بالفانتازيا اإلعالمية.

وهذا واضح جليا من أول لحظة اتخاذ القرار سواء عن طريق البابا نفسه أو المتحدث الرسمي، موضحة : ولو كان البطريرك يريد 

؟! .. لكن األمر واضح إعادة النظر في القرار فما هو الذي يمنعه من عقد مجمع مقدس وطرح الموضوع واتخاذ قرار بشان ذلك 

وأشارت الكنيسة .وقاطع وحاسم وهو ال تغيير في موقف الكنيسة من زيارة القدس ألن سفر البابا قاصر على صالة الجنازة فقط

إلى أن البابا أقام بمقر الكرسي األورشليمي ببطريركية األقباط األرثوذكس بالقدس الشرقية ولم يذهب ألية زيارات دينية أو 

 سياسية.

 52/00/5302 بوابة األهرام

 

  األنبا إبرام فى القدس البابا تواضروس يصل القاهرة بعد ترأس قداس

وصل مطار القاهرة الدولى اليوم األحد البابا تواضروس الثانى بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قادما من القدس عن 

 ارةطريق تل أبيب بعد ترأسه قداس األنبا إبرام مطران القدس والشرق األدنى الذى وافته المنية األربعاء الماضى. تعد هذه الزي

هى األولى ألول شخص يعتلى الكرسى الباباوى منذ سنوات، وأوضح تواضروس خالل الزيارة، إلى أن الزيارة تأتى فى إطار شخصى 

من أجل الصالة على أستاذه ومعلمه األنبا إبرام، مؤكدا أن زيارته دينية وأن موقف الكنيسة القبطية األرثوذكسية بشأن عدم 

ة الفلسطينية ثابت ولم يتغير، وهو عدم دخول القدس إال مع اإلخوة المصريين المسلمين الذهاب للقدس قبل حل القضي

  .جميعا

 52/00/5302 اليوم السابع

 

 -أخرى :

 انقالب قطار بضائع بمنطقة نجع العرب باإلسكندرية دون إصابات بشرية

عربات من قطار بضائع محمل بالغالل عند مروره بمنطقة نجع العرب، غرب اإلسكندرية في طريقه  9يوم األحد، انقلب مساء 

لمحافظة الجيزة، بدون وقوع إصابات بشرية، بينما انتقلت القيادات األمنية بمديرية األمن إلى مكان الحادث. والذي تسبب في 

 شلل تام للمرور بالمنطقة وتوقف حركة القطارات.

 52/00/5302 بوابة األهرام

 

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/816089/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%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%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/11/29/%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%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82/2466572#.VlzLUHYrLIU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/5/35/816234/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%86%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%86.aspx
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 الشأن األمنى

 -أخبار أمنية :

 

  المتورطين فى حادث كمين المنواتتكثيف أمنى ومداهمات بالمناطق الجبلية لضبط 

تكثف األجهزة االمنية بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء طارق نصر مساعد الوزير لقطاع االمن بالجيزة، من جهودها لضبط 

المتورطين فى استهداف كمين المنوات بجوار المنطقة األثرية بأبو النمرس، حيث يتم مداهمة المناطق الجبلية القريبة من 

  .كان الحادث لضبط بعض األشخاص المشتبه فيهم لمحاولة الوصول الى معلومات تفيد فى الواقعةم

 03/00/5302 اليوم السابع

 

 دث باسم "الداخلية": اإلخوان وراء "تضخيم التجاوزات الفردية" لبعض أفراد الشرطةالمتح

قال مساعد وزير الداخلية المصرية للعالقات واإلعالم، اللواء أبو بكر عبد الكريم، إن بيان وزارة الداخلية الصادر بشأن توضيح 

التجاوزات بحق المواطنين، جاء لدرء محاوالت جماعة حقيقة األحداث الفردية، التي وقعت من بعض أفراد الشرطة، وخاصة 

 اإلخوان المسلمين وبعض من النشطاء السياسيين إلستثمار الموقف من أجل تشويه صورة الوزارة والوقيعة بينها وبين الشعب.

 52/00/5302 بوابة األهرام

 

  رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن مصرى لحصوله على الجنسية اإلسرائيلية

الجنسية عن عماد سامى حسنين غنيم لتجنسه بالجنسية أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قرار بإسقاط 

 .اإلسرائيلية دون إذن وزارة الداخلية

 52/00/5302 اليوم السابع

 

 مصريين اللتحاقهم بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون إذن وزارة الدفاع 0إسقاط الجنسية عن 

لمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، قراًرا بإسقاط الجنسية المصرية، عن ثالثة مصريين اللتحاقهم بالخدمة أصدر ا

وتضمنت القرارات كل من محمد فايز .العسكرية بدولة أجنبية، وعملهم بجهازها األمني دون أذن من وزارة الدفاع واإلنتاج الحربي

 يد سلمان حمدان عبدالرحمن التلباني.حسين حسن فوجو، رجب إسماعيل رجب بظاظو، ول

 52/00/5302 بوابة األهرام

 

 وإدارة صفحة "جنود الثورة" علي الفيسبوكضبط مسجل خطر لقيامه بتصنيع العبوات المتفجرة 

تمكن رجال اإلدارة العامة للمعلومات والتوثيق من ضبط مسجل شقى خطر لقيامه بتصنيع العبوات المتفجرة "بدائية الصنع" 

 وقيامه بإدارة صفحة "جنود الثورة" بموقع التواصل االجتماعى "فيسبوك" التى تحرض على العنف وإثارة الفوضى.

 52/00/5302 بوابة األهرام

 

 

http://www.youm7.com/story/2015/11/30/%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%89-%D9%88%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-/2467602#.VlzGi3YrLIU
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/NewsContent/13/70/816259/%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-%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%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%8A%D9%85-.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/11/29/%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%B3%D9%82%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6/2466957#.VlzHXHYrLIU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/816155/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86--%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%82%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/816169/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9.aspx
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 الداخلية تنشر أسماء وصور الهاربين من السجون والصادرة ضدهم أحكام قضائية نهائية

ن وزارة الداخلية بأهمية الدور الجماهيرى المشارك لجهود الوزارة فى تحقيق رسالة األمن، تواصل الوزارة نشر أسماء وصور إيمانًا م

وتناشد وزارة الداخلية المواطنين التعاون مع كافة األجهزة .الهاربين من السجون، والصادرة بشأنهم أحكام قضائية نهائية

ساعد فى إلقاء القبض على هؤالء الهاربين، حيث خصصت الوزارة أرقام تليفونات للتواصل مع األمنية واإلدالء بأي معلومات ُت

 المواطنين فى هذا الشأن.

 52/00/5302 وابة األهرامب

 

  أجهزة األمن تتوصل لهوية منفذى حادث كمين المنوات جنوب الجيزة

أفاد مصدر أمنى بأن أجهزة األمن توصلت إلى معلومات هامة حول هوية منفذى عملية استهداف كمين أمنى بالمنوات جنوب 

المقبلة. يأتى ذلك بعدما فحصت أجهزة األمن ملفات العناصر الجيزة، وتكثف الشرطة من جهودها للقبض عليهم خالل الساعات 

اإلرهابية والجماعات المسلحة التى دأبت على مهاجمة كمائن الشرطة خالل الفترة الماضية، والعناصر اإلخوانية التى تقطن 

ركز شرطة أبو النمرس، فى بمنطقة جنوب الجيزة. وكان ملثمان يستقالن دراجة بخارية هاجما كمينا أعلى كوبرى زويل بدائرة م

الجيزة، ما أسفر عن استشهاد أمين شرطة أحمد فتحى حسان، وأمين شرطة مجدى إبراهيم عبدالعظيم، والمجند أحمد خالد 

  .حسين، والمجند محمد زارع طه، من قوة مديرية أمن الجيزة، متأثرين بإصابتهم بطلقات نارية

 52/00/5302 اليوم السابع

 

 -محاكم ونيابات :

 قيادات من جماعة اإلخوان بتهمة الدعوة للتظاهر ونشر الفوضى فى ذكرى يناير 2حبس 

يوًما احتياطًيا على ذمة التحقيقات  02قيادات بجماعة اإلخوان الوسطى،  2، حبس قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم اإلثنين

 يناير. 52فى االتهامات المنسوبة إليهم بالدعوة للتظاهر وإحداث أعمال عنف خالل الذكرى الخامسة لثورة 

 03/00/5302 بوابة األهرام

 

 يوًما.. والنيابة تستأنف القرار 42إخالء سبيل ابنة عم أبو تريكة وتجديد حبس شقيق زوجها 

جنيه، كما قررت تجديد  2333قررت غرفة المشورة بمحكمة جنوب الجيزة، بإخالء سبيل نجلة عم الالعب محمد أبو تريكة بكفالة 

يوًما على ذمة التحقيقات، وذلك التهامها باالنضمام لجماعة إرهابية، وإنشاء صفحات على مواقع  42حبس شقيق زوجها 

وتقدمت نيابة بوالق الدكتور برئاسة المستشار على محجوب رئيس النيابة .ال العنفالتواصل االجتماعي تحرض علي ارتكاب أعم

 باستئناف على قرار غرفة المشورة بإخالء سبيل يسرا أبو تريكة.

 52/00/5302 بوابة األهرام

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/815923/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/11/29/%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9/2466153#.VlzLrHYrLIU
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/NewsContent/4/28/816339/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%AD%D8%A8%D8%B3--%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/816118/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7.aspx
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  أيام على ذمة التحقيق 4حبس معاون قسم أول اإلسماعيلية المتهم بقتل طبيب 

أيام على ذمة التحقيق،  4قررت نيابة أول اإلسماعيلية حبس المالزم أول محمد إبراهيم معاون مباحث قسم أول اإلسماعيلية 

قسم الشرطة. وكانت النيابة العامة باإلسماعيلية استدعت المالزم أول محمد إبراهيم، معاون فى اتهامه بقتل مواطن داخل 

إدارى قسم أول، الخاص بوفاة الطبيب  5020مباحث قسم أول اإلسماعيلية الستكمال التحقيقات معه فى واقعة المحضر رقم 

  .البيطرى، عفيفى حسنى عفيفى

 52/00/5302 اليوم السابع

 

 -أعتقاالت :

 

 شخص بتهمة االنتماء لألخوان واللجان النوعية  01القبض على  

شخص بتهمة  00من القيادات الوسطى لها  و شخص بتهمة االنتماء لجماعة األخوان وانهم  59ألقت قوات األمن القبض على 

 االنتماء إلى اللجان النوعية لألخوان.

 52/00/5302 بوابة األهرام

 

  خص بحوزته قنبلة بمصر القديمةالقبض على ش

ألقت أجهزة األمن القبض على شخص بمصر القديمة بالقاهرة،وبحوزته قنبلة. كواليس الواقعة بدأت عندما اشتبهت أجهزة 

 .األمن فى شخص بمصر القديمة، فتم ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على قنبلة وتبين أنه يحوز متفجرات

 52/00/5302 اليوم السابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2015/11/29/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-4-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B0%D9%85/2466815#.VlzIbnYrLIU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/816054/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%A8%D8%B7--%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/11/29/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%89-%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%B2%D8%AA%D9%87-%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9/2466632#.VlzIfXYrLIU
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 الشأن العسكري

 ــــــــــــــــــــ

  يستقبل وزير الدفاع الفرنسي« السيسي»

أكد السيسي، على أهمية تنسيق الجهود المشتركة لمكافحة اإلرهاب في منطقة الساحل األفريقي الذي مازالت تنشط فيه 

الفتا إلى أن تلك التنظيمات تمثل تهديدا خطيرا على أمن واستقرار القارة اإلفريقية بأكملها، وخاصًة في التنظيمات اإلرهابية، 

نوفمبر، مع  52جاء ذلك خالل لقاء الرئيس السيسى مساء األحد  ضوء الهجمات اإلرهابية األخيرة التي شهدتها عدة دول إفريقية.

من جانبه، أعرب  فاع الفرنسية، بحضور قيادات الوزارة وأعضاء الوفد الرسمي المصري.وزير الدفاع جان إيف لودريان بمقر وزارة الد

وزير الدفاع الفرنسي عن خالص تقديره للموقف المصري الُمساند لبالده في مجال مكافحة اإلرهاب، مشيرًا إلى أن مصر تعد أحد 

باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق األمن واالستقرار في منطقتّي أهم شركاء فرنسا في منطقة الشرق األوسط، ومشيدا بدور مصر 

 الشرق األوسط والمتوسط.

 03/00/5302 بوابة األخبار

 

 الفريق أول صدقى صبحى يتابع اإلعداد البدنى والعسكرى لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية

دنى اإلعداد البتفقد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربى، فجر اليوم األحد، مراحل 

حربية وما يعادلها، والتى تعكس مستوى التدريب والكفاءة  005والعسكرى لطلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الدفعة 

 .البدنية العالية التى يتمتع بها طلبة الكليات والمعاهد العسكرية

 52/00/5302 موقع وزارة الدفاع المصرية

 

 اإلسماعيلية" الصحراوي -سقوط طائرة على طريق "مصر 

اإلسماعيلية(، بسبب عطل فني مفاجئ، وأسفر  -سقوط مروحية عسكرية على طريق )القاهرة عن  أعلن المتحدث العسكري

دقيقة صباحا، وأثناء  52وقال المتحدث، في بيان أصدره، "في تمام الساعة التاسعة و من طاقم المروحية. 0الحادث عن إصابة 

 0قيام طائرة هليكوبتر بمهام االستطالع والتأمين الجوي المخطط، حدث عطل فني مفاجئ، أدى إلى سقوطها بمنطقة مزارع 

اإلسماعيلية(، موضحا أن الحادث أسفر عن إصابة طاقم الطائرة بإصابات مختلفة، وتم نقلهم إلى  -أكتوبر على طريق )القاهرة 

 المستشفى لتلقى العالج الالزم.

 51/00/5302 الوطن

 

 صابى حادث سقوط الطائرة الهليكوبترالمهندس إبراهيم محلب والفريق أول صدقى صبحى يقومان بزيارة م

قام المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية يرافقه الفريق أول صدقى صبحى القائد العام 

للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربى بزيارة مصابى حادث الطائرة الهليكوبتر التى سقطت صباح أمس، ويخضعون 

الج بالمركز الطبى العالمى كما قاموا بالمرور على مصابى العمليات اإلرهابية من رجال القضاء والشرطة المدنية خالل لتلقى الع

كما قام الفريق محمود حجازى رئيس أركان  الفترة األخيرة واالطمئنان على الحالة الصحية وتقديم العناية الطبية الكاملة لهم .

 المصابين لالطمئنان على حالتهم الصحية والوقوف على الرعاية الطبية المقدمة لهم .حرب القوات المسلحة بزيارة 

 52/00/5302 موقع وزارة الدفاع المصرية

http://akhbarelyom.com/article/565b71b734d92a1c5a6fb5d5/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-1448833463
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=28867
http://www.elwatannews.com/news/details/846720
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=28866
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 "نائب مساعد وزير الدفاع األمريكي يغادر القاهرة متجها لـ"عمان

نوفمبر، نائب مساعد وزير الدفاع األمريكي لسياسة الشرق األوسط بعد زيارة  52القاهرة الدولي "اندرو اكزوم"، األحد غادر مطار 

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، بأن "اندرو اكزوم" نائب مساعد وزير الدفاع األمريكي لسياسة الشرق  للقاهرة استغرقت يومين.

 عمان على طائرة الخطوط األردنية، عقب زيارة للقاهرة استغرقت يومين.األوسط، غادر القاهرة متجها إلى 

 52/00/5302 بوابة األخبار

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/565b6d0634d92aa5576fb5d5/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%80%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-1448832262

