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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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 السياسة الخارجية 

  بباريسالسيسى يلتقى وزير الداخلية الفرنسى فى مقر إقامته 

ألتقى السيسى، اليوم الثالثاء، وزير الداخلية الفرنسى برنارد كازنوف، فى مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك على 

 اإلرهاب ومكافحة األمنية المجاالت في وفرنسا مصر بين التعاون تعزيز سبل اللقاء وتناول ."هامش مشاركته فى "قمة المناخ

الرسمي بِاسم رئاسة الجمهورية السفير عالء يوسف بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد بما أظهرته  صرح المتحدث .والتطرف

أجهزة األمن الفرنسية من مهنية وسرعة في التعامل مع األحداث اإلرهابية، مؤكدًا تضامن مصر مع فرنسا شعبًا وحكومة في 

ه في ضحايا الهجمات اإلرهابية األخيرة التي تعرضت لها وأعرب السيسي عن خالص تعازي.مواجهة هذا التهديد المشترك

وأشاد بما وصل إليه مستوى العالقات بين البلدين من شراكة إستراتيجية على كافة األصعدة، معربًا عن التطلع لتعزيز .فرنسا

ه وتطويره مع مصر. وقد توافقت التعاون األمني القائم بين البلدين، وهو األمر الذي أبدى الوزير الفرنسى استعداد بالده لتعزيز

رؤى الجانبين على أن األحداث اإلرهابية التي وقعت في أنحاء متفرقة من العالم تعكس أهمية توحيد الجهود الدولية لمكافحة 

 اإلرهاب، وتطوير التنسيق القائم بين الدول في هذا الصدد.

 0/05/5102 بوابة األخبار 

  يدون كلمة فى كتيب مجلس الشيوخ الفرنسى بحضور أعضائه السيسي

ينشر "اليوم السابع"، صورا السيسى، خالل تدوينه كلمة فى كتيب مجلس الشيوخ الفرنسى، بحضور رئيس مجلس الشيوخ جيرارد 

الرشيه، وعدد من أبرز أعضاء المجلس، من بينهم رئيس مجلس الوزراء السابق جان بيير رافاران، وعمدة مارسيليا جان كلود 

سيسى واستعراض حرس الشرف واجتماعه مع رئيس مجلس الشيوخ للستقبال الرسمى جودان. كما ينشر صور إقامة مراسم اال

 .جيرارد الرشيه

 0/05/5102 اليوم السابع

 السيسى يلقى كلمة نيابة عن أفريقيا بقمة المناخ فى باريس

بة االنبعاثات الضارة للبيئة. وأضاف ، فى كلمته، نيابة عن إفريقيا فى قمة سى، إن القارة اإلفريقية هى األقل فى نسالسيقال 

أكد على و المناخ، :"حرصنا على أن تتضمن المبادرة اإلفريقية اآلليات الالزمة للنهوض الفعلى بالقدرات التصنيعية والتكنولوجية

اخية التى نواجهها جميعا. وشدد على حرص الدول أن مصر ستواصل دورها البناء للتوصل التفاق دولى للتصدى للتحديات المن

اإلفريقية على لعب دور للتصدى لتحديات تغير المناخ، قائال "أطالب المجتمع الدولى خاصة الدول المتقدمة والمنظمات الدولية 

لوجيا، وهى المبادرة واإلقليمة والقطاع الخاص، بدعم المبادرة اإلفريقية لتحدى تغيرات المناخ، من حيث التمويل ونقل التكنو

الرئيس الفرنسى أن  ادعكما الوحيدة التى تربط بين زيادة معدالت التنمية من جانب، والتصدى لتغيرات المناخ من جانب آخر. 

يحشد معنا وشركاءنا الدوليين لتقديم كل الدعم للمبادرة اإلفريقية، للتكيف مع تغير المناخ وإكمال مبادرتنا حول الطاقة 

  ."فى إفريقياالمتقدمة 

 0/05/5102 اليوم السابع

http://akhbarelyom.com/article/565d6c7134d92a9f0fd5f14d/%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%D8%A8%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%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%A8-1448963185
http://www.youm7.com/story/2015/12/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%89-%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%B9/2469533#.Vl1-XXYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE/2469616#.Vl182XYrLIU
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  هوالند يقيم مأدبة إفطار على شرف الرئيس السيسى وعدد من الرؤساء األفارقة

طار، دعا إليها السيسى وعدد من الرؤساء األفارقة، وذلك تكريما لهم، خالل مؤتمر أقام الرئيس الفرنسى فرانسو هوالند مأدبة إف

  .حول تغيرات المناخ، تحت عنوان التحدى المناخى والحلول األفريقية داخل مقر قمة التغيرات المناخية

 0/05/5102 اليوم السابع

 

 وأميرقطر السيسي يلتقي عاهل األردن ورئيسة كوريا الجنوبية ورئيس نيجيريا وولي عهد البحرين 

التقى السيسي على هامش مشاركته في اجتماعات قمة باريس حول التغير المناخي بكل من عاهل األردن الملك عبد اهلل الثاني 

تميم بن حمد  ووولي عهد البحرين ورئيس نيجيريا محمد بخاري ورئيسة كوريا الجنوبية، ورئيس األرجنتين، ورئيس جيبوتي، 

 باسم رئاسة الجمهورية السفير عالء يوسف.صرح بذلك المتحدث الرسمي  .أمير قطر

 01/00/5102 بوابة األهرام

 

 في باريس بمقر أقامتة  أبو مازنيستقبل السيسي 

وصرح السفير عالء يوسف المتحدث الرسمي بِاسم  .استقبل السيسي، في مقر إقامته بباريس الرئيس الفلسطيني محمود عباس

أكد خالل اللقاء على األهمية التي توليها مصر للقضية الفلسطينية ودعمها للحقوق المشروعة  السيسيرئاسة الجمهورية بأن 

واصلة مصر لمساعيها الدؤوبة من أجل إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو وأكد على م.للشعب الفلسطيني

وعاصمتها القدس الشرقية، موضحًا أن التوصل لتسوية عادلة وشاملة من شأنه أن يوجد واقعًا إقليميًا جديدًا سيساهم  0691

ة وتحقيق المزيد من األمن واالستقرار، كما سيقضي على أحد في توفير البيئة المواتية لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعي

 أهم الذرائع التي تستند إليها الجماعات اإلرهابية ِلضم المزيد من العناصر إلى صفوفها.

 01/00/0251 بوابة األخبار

 

 سامح شكرى يلتقى جون كيرى على هامش قمة المناخ فى باريس

التقى وزير الخارجية سامح شكرى مع وزير الخارجية األمريكى جون كيرى فى باريس على هامش قمة المناخ إلجراء مباحثات  

خالل االجتماع العالقات الثنائية  ثنائية . وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الوزيرين بحثا

وسبل تعزيزها خالل الفترة القادمة على مختلف المستويات، والبناء على نتائج الحوار االستراتيجى الذى عقد بين البلدين على 

يات الوال مستوى وزيرى الخارجية فى القاهرة، كما ناقش الجانبان تكثيف الدعم األمريكى لالقتصاد المصرى، حيث أكد "كيرى" دعم

المتحدة للخطوات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز االداء االقتصادى ودفع جهود التنمية وخلق المزيد من فرص العمل من 

 .خالل اطالق عدد من المشروعات القومية الكبيرة

 0/05/5102 اليوم السابع 

http://www.youm7.com/story/2015/12/1/%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D8%A9-%D8%A5%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7/2469543#.Vl1-WnYrLIU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/816592/%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%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A6.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/36/233/816640/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%89-%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%D8%AE-%D9%81%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3/2469498#.Vl1-ZnYrLIU
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  مجلس األعمال الفرنسى المصرى: السيسى اتخذ قرارات حاسمة سترفع معدل النمو

قال باتريك لوكاس، رئيس مجلس األعمال الفرنسى المصرى، إن الوضع المصرى فى تحسن مستمر ، مشددًا على أن الرئيس 

الكثير من القرارات الحاسمة التى تشجع على االستثمار وسترفع معدل النمو ، وتابع:" هناك مشروع عظيم وهو السيسى اتخذ 

مشروع قناة السويس الذى مكن من إعادة الثقة للشعب المصرى بعد قدرته على إنجازه على وجه السرعة". وأضاف " لوكاس " 

ئوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك نسبة نمو متوقعة خالل حواره مع اإلعالمى أحمد موسى ببرنامج "على مس

على خلفية القرارات والمشاريع التى تعمل عليها مصر لمواجهة التحديات. وتابع:" متفائل  %4فى االقتصاد المصرى ستصل إلى 

بعض السلع كما أنه اهتم بالضريبة بالرئيس عبد الفتاح السيسى التخاذه بعض القرارات الحاسمة والصعبة مثل رفع الدعم عن 

 ."على القيمة المضافة.. لقد تجاوزت مصر مرحلة صعبة و ال أقول ذلك من باب المجاملة

 0/05/5102 عاليوم الساب

 

  مدن لالستثمار على مستوى العالم 01فوربس" تختار القاهرة ضمن أفضل "

مدن لالستثمار على مستوى العالم، وذكرت فى تقرير لها مساء  01اختارت مجلة "فوربس" األمريكية، مدينة القاهرة ضمن أفضل 

االستثمار بها خالل السنوات القادمة. واعتمد التقرير،  أمس االثنين، أن العاصمة المصرية ضمن المدن التى ُيتوقع زيادة نسبة

على أن مصر تتميز بوجود كتلة من شباب الخريجين المستنيرين الذين يتوجهون إلنشاء شركات ومشروعات جديدة، رغم الظروف 

 .األوسط والتحديات التى تمر بها البالد، مشيرة إلى أن القاهرة تضم أفضل المواهب الهندسية على مستوى الشرق

 0/01/5102 اليوم السابع

 

 وزير الطاقة اإلماراتي: أتمنى أن يتطور المشروع المصرى الستخراج الغاز لسد احتياج المنطقة

سهيل بن محمد المزروعى، وزير الطاقة اإلماراتي، إن اليوم الوطنى لإلمارات يأتى هذا العام بوقت خاص، حيث قال المهندس 

يتزامن مع يوم الشهيد، الفًتا إلى أن اإلمارات التى قدمت أرواحا طاهرة نحسبهم عند اهلل شهداء كونهم مصدر فخر لإلمارتيين، 

شار إلى أن مستقبل الغاز الطبيعى في منطقة البحر المتوسط في ازدهار، خاصة بعد وأ .لما قاموا به لنصرة الشرعية في اليمن

اكتشاف شركة إينى اإليطالية للغاز الطعبيى مؤخرًا في مصر، وقال: "أتمنى أن يتطور المشروع المصرى الستخراج الغاز الطبيعى، 

 وأن يسد عجز مصر والمنطقة في الغاز الطبيعى".

 01/00/5102 بوابة األهرام

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2015/12/1/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%B0-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-/2469090#.Vl1-onYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/1/%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B3-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-10-%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7/2469129#.Vl1-mXYrLIU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/816503/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%A3%D8%AA%D9%85%D9%86%D9%89-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1.aspx
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 السياسة الداخلية

 -الحكومة المصرية :

 عرضنا أن نكون البديل«: الصناعة والتجارة»التجارة مع تركيا.. بعد تعليق روسيا 

قال ياسر جابر، المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة، إن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة عرض على نظيره الروسي دخول 

خالل  وأضاف .ق التجارة مع تركيامصر كبديل عن تركيا لتلبية احتياجات السوق الروسي من منتجات زراعية وصناعية، بعد تعلي

مداخلة هاتفية لبرنامج "مفتاح الحياة"  أن الوزير التقى بوزير التجارة الروسي في دولة اإلمارات وعرض عليه الفكرة، والقت ترحيبا 

 .حيث من المقرر أن تأتي بعثة من كبار المستوردين الروس إلى مصر من أجل التعرف على اإلمكانيات التصنيعية

 0/05/5102 الشروق

 

 اليوم.. شريف إسماعيل يرأس اجتماع مجلس الوزراء بدًلا من األربعاء

األسبوعي للحكومة لمناقشة عدد من الملفات المهمة، االقتصادية يترأس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، اليوم الثالثاء، االجتماع 

وكان من المقرر أن ينعقد االجتماع غدا األربعاء ، إال أنه تم تقديم موعد االجتماع لظروف سفر رئيس .والسياسية واالجتماعية

اعيل سير انتخابات اإلعادة بالمرحلة إسمويتابع  .الوزراء إلي السعودية لحضور اجتماعات اللجنة التنسيقية المصرية السعودية

ويناقش . الثانية من غرفة عمليات الحكومة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار قبل سفره إلي المملكة العربية السعودية

 اجتماع مجلس الوزراء إجراءات ضبط االسعار وكسر االحتكار وتوفير السلع باسعار مناسبة بالمجمعات االستهالكية، وتوفير

 التمويل الالزم للمشروعات القومية لسرعة إنجازها.

 0/05/5102 امبوابة األهر

 

 رئيس الوزراء يستقبل السفير السعودي بمكتبه ويتبادالن "أحاديث ودية" وتعزيز العالقات

استقبل رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بمكتبه بمقر مجلس الوزراء سفير المملكة العربية السعودية أحمد بن عبد 

جرى خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية واستعراض الموضوعات ذات وقال بيان للسفارة السعودية بالقاهرة إنه .العزيز قطان

 االهتمام المشترك التي تهم البلدين وسبل تعزيزها وتقويتها في مختلف المجاالت.

 0/05/5102 بوابة األهرام

 بوزارتى اإلنتاج الحربى واالتصاالت لرئيس الوزراء هجول

إعداد برنامج وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، خالل زيارته امس لوزارتى اإلنتاج الحربى واإلتصاالت فى إطار 

الحكومة، بدراسة دخول قطاع اإلنتاج الحربى فى صناعة السيارات ومستلزماتها، وإنشاء مصنع لمشتقات الدم البالزما وآخر إلنتاج 

 ألبان األطفال، وكذا زيادة أعداد طالب المدرسة الفنية الصناعية لتلبية احتياجات سوق العمل.

 0/05/5102 األهرام

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01122015&id=f36b6573-2373-4636-af71-628789df041d
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/NewsContent/13/70/816722/%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%8A%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AF%D9%84%D9%8B%D8%A7-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/816675/%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%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131741/25/457056/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A.aspx
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  الحكومة تستعرض نتائج لجنة استعدادات زيارة الرئيس الصينى لمصر مطلع العام

إجتماع اللجنة الوزارية اإلقتصادية، وذلك بحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء المجموعة الوزراء،ترأس شريف إسماعيل رئيس 

االقتصادية. وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أنه قد تم خالل االجتماع دراسة عدد من 

نية، وذلك فى إطار اإلعداد للزيارة المرتقبة للرئيس الموضوعات، حيث تم عرض نتائج إجتماعات اللجنة الفنية المصرية الصي

الصينى إلى مصر مطلع العام المقبل، وتمت دراسة تنفيذ عدد من المشروعات فى مجال الطاقة، باإلضافة إلى مشروعات فى 

 .قطاع النقل 

 01/00/5102 اليوم السابع

 

 يستقبل سفير تونس بالقاهرة..  وزيرر العدل 

استقبل المستشار أحمد الزند وزير العدل، نجيب المنيف سفير دولة تونس بمصر،وتناول اللقاء بحث سبل تبادل الخبرات السترداد 

كما قام سفير تونس بالقاهرة بدعوة المستشار الزند، لحضور المنتدى العربى الرابع السترداد األموال المنهوبة .المنهوبةاألموال 

المزمع انعقاده بالعاصمة التونسية، ديسمبر المقبل، برعاية الرئيس الباجي قائد السيبسي رئيس جمهورية تونس، بحضور 

 س وكذا السادة النواب العموميين لدول قطر وسويسرا وروسيا.وزراء عدل لبنان واألردن والمغرب وتون

 01/00/5102 بوابة األهرام

 

 يلتقى سفير إيطالياوزيرالعدل 

المستشار أحمد الزند وزير العدل بسفير دولة إيطاليا بالقاهرة، لبحث تفعيل اتفاقية التعاون القضائي وتبادل المتهمين التقى 

وقد أبدى وزير العدل، .والمحكوم عليهم، والتى طلب البرلمان اإليطالي إجراء بعض التعديالت البسيطة فى بعض بنودها

السرعة، كما تحدث السفير بشأن زيادة حجم التعاون القضائي بين وزارة العدل استعداده لدراسة هذه التعديالت على وجه 

وأكد السفير، أنه .المصرية ووزراة العدل اإليطالية، واهتمام الحكومة االيطالية بذلك فى حدود العالقات القوية بين الدولتين

ر المقبل، برفقة وفد من سفراء دول أوروبا بصدد القيام بزيارة مدينة شرم الشيخ، وذلك فى السادس عشر من شهر ديسيمب

بغرض عقد مؤتمر صحفي هناك لتوجيه رسالة إلى شعوبهم يؤكدون من خاللها أنها مدينة األمن والسالم خاصة بعد حادث 

 الطائرة الروسية.

 01/00/5102 بوابة األهرام

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2015/11/30/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1/2469019#.Vl1gwHYrLIU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/816595/%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%B2%D9%86%D8%AF-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%87-%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/816554/%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%B2%D9%86%D8%AF-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84.aspx
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  "وزير الشباب:الرئيس أكد لى استعداده تحمل الكثير بس "الشعب يبقى إيد واحدة

خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أن السيسى، اتصل به مؤخراً لالطمئنان على رحالت مراكز الشباب، موضحًا: كشف المهندس 

"الرئيس مهموم بكل األمور ويتابعها بشكل جيد، ولكن كان له بعض المالحظات". وأشار فى حواره ببرنامج "مع شوبير" المذاع 

: اهلل يكون فى عونك ونحن مقدرين الضغط"، فيما رد السيسى بحد قوله: "أنا للسيسيإلى أنه قال عبر فضائية "صدى البلد"، 

مرة.. أنا هاتحمل أكتر من كدا بكتير بس الشعب يبقى إيد واحدة". وأكد المهندس خالد عبد  011مستعد أشيل قد الضغط دا 

 .? على أنها أمن قومىغزل المحلة،العزيز، أن رئيس الجمهورية تعامل مع أزمة شركة ?

 0/05/5102 اليوم السابع

 -وفود أجنبية :

 وفد ثقافي سنغالي يصل القاهرة

" لبحث سبل lamine sambeوصل مطار القاهرة الدولي وفد سنغالي من وزارة الثقافة برئاسة مساعد وزير الثقافة السنغالي " 

 التعاون الثقافى مع مصر .

 0/05/5102 بوابة األخبار

  نائب رئيس الوزراء اإلثيوبى يصل القاهرة

والوا، قادماً من بالده على متن الطائرة اإلثيوبية استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الثالثاء، نائب رئيس الوزراء االثيوبي، تيفيرا 

القادمة من أديس أبابا. وتم انهاء إجراءات وصول المسئول االثيوبي عبر صالة كبار الزوار بالمطار وكان في استقباله عدد من 

  .المسئولين والدبلوماسيين العاملين في سفارة اثيوبيا بالقاهرة

 0/05/5102 وم السابعالي

 

 -األنتخابات البرلمانية :

 محافظة 00فى للمرحلة الثانية  اليوم بدء جولة اإلعادة 

محافظة وهي: القاهرة والقليوبية  00تبدأ اليوم انتخابات جولة اإلعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب داخل مصر فى 

الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد واإلسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر 

مقاعد  من  6دائرة انتخابية ، بعد حسم  66مقعدا بالنظام الفردى فى  500مترشحا على  459ويتنافس فى هذه المرحلة .سيناء

مقعدا فى  91ولة األولى بعد أن حصدت الجولة األولي، فى حين حسمت قائمة فى حب مصر االنتخابات بنظام القائمة من الج

مليونا  52ويبلغ إجمالى عدد الناخبين المقيدين فى قاعدة بيانات الناخبين فى المرحلة الثانية .قطاعى القاهرة وشرق الدلتا

 .ناخبا 552ألف و 514و

 0/05/5102 األهرام

 

http://www.youm7.com/story/2015/12/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%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%A3%D9%83%D8%AF-%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%8A%D8%A8%D9%82%D9%89/2469104#.Vl1gUHYrLIU
http://akhbarelyom.com/article/565d698a34d92a130ed5f14d/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1448962442
http://www.youm7.com/story/2015/12/1/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%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%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%89-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/2469639#.Vl183HYrLIU
http://www.ahram.org.eg/News/131741/145/457158/%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%81%D9%89--%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A8.aspx
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 وفد من جامعة الدول العربية يتفقد اللجان االنتخابية بالمنوفية

المنوفية لمتابعة سير العملية االنتخابية زار وفد من بعثة جامعة الدول العربية، اليوم الثالثاء، عدًدا من مدارس محافظة 

 واإلجراءات األمنية التى تم اتخاذها، ومتابعة عملية فتح اللجان.

 0/05/5102 بوابة األهرام

 

 لجنة بكفر الشيخ نتيجة تأخر القضاة 40تأخر فتح 

لجنة انتخابية بقرى شباس عمير، وقونة، وبلنكومة بمركز قلين، والجزيرة الخضراء وبرج مغيذل والسكرى والبرنبال  40تأخرت 

سيدى سالم ، وابو طبل والحمراوى ومسير بمركز كفر الشيخ، بمركز مطوبس، وقرى ابو عيسى ودمروا والحدادى وابو غنيمة بمركز 

 إلى الساعة العاشرة نتيجة تأخر القضاة المشرفين عن اللجان.

 0/05/5102 الشروق

 -األحزاب :

 

 رئيس حزب المؤتمر: مشاركة مصر في قمة المناخ تعزز ثقلنا الدولي

قال الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر: إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي بقمة المناخ المنعقدة بباريس 

قليمي والدولي والمشاركة في مثل رئيس دولة وقيادة، تأتي استكمااًل لدور مصر السياسي واالقتصادي علي الصعيد األ 021بحضور 

 هذه المؤتمرات يعزز من ثقلنا الدولي ودورنا المحوري بالشرق األوسط وإفريقيا وعلي وجه الخصوص بالمنطقة العربية.

 01/00/5102 بوابة األهرام

 

  النور" يتبرأ من فتاوى ياسر برهامى.. ويؤكد: تعبر عن رأيه الشخصى"

لفية، الدعوة الس تبرأ الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، من فتاوى الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس

ردا على اتهام الدكتورة أمنة نصير عضو مجلس النواب، بأن "برهامى" أفتى بجواز ترك الرجل لزوجته حال االعتداء للنجاة من 

الهالك، مؤكدًا أن نائب رئيس الدعوة السلفية له رأيه الخاص ورؤيته الشخصية فى فتواه. وأضاف عضو المكتب الرئاسى لحزب 

ره مع اإلعالمى عمرو اللثيى عبر برنامجه "بوضوح" أن القرآن كرم المرأة المصرية، وأوحى لها بالهداية، مشددًا أن النور، فى حوا

 .حزب النور يؤمن بوسطية اإلسالم ويرفض أى غلو أو تطرف، موضحا أنه ال يمكن حصر حزب النور على الدعوة السلفية

 0/05/5102 اليوم السابع

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/NewsContent/5/35/816717/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01122015&id=146ddd72-fb44-473b-9735-ac7f70d7f16a
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/816438/%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%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%AB%D9%82%D9%84.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/11/30/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A3-%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%89-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF--%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D8%A3%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%89/2469062#.Vl1gcnYrLIU
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 -منظمات المجتمع المدنى :

 

  اتحادات المخترعين تدشن حملة " ال الغتيال علماء مصر" لالهتمام بالمبتكرين

المهتمة بالباحثين والمبتكرين حملة تحت عنوان " ال الغتيال علماء دشن عدد من نشطاء المخترعين وأصحاب الجمعيات واالتحاد 

مصر" للمطالبة باالهتمام بالباحثين والمخترعين المصرين ومن لديهم مشروعات ابتكاريه حتى ال يلجئون للسفر إلى الدول االخرى 

إن الحملة تهدف الحفاظ على الموارد  ملةلتطبيقها. وقال الدكتور أحمد حنفى رئيس اتحاد تنمية مصر، وأحد القائمين على الح

 .البشرية المهدرة فى مصر والتى يستفاد منها دول أجنبية دون ان تستثمر داخل مصر

 0/05/5102 السابعاليوم 

 

 حقوقيون يستنكرون تعامل األمن مع تظاهرة حملة الماجستير والدكتوراه

استنكر حقوقيون واقعة فض تظاهرة حملة الماجستير والدكتوراه أمس األول، مطالبين بتعديل قانون التظاهر المخالف 

بير.وبحسب نائب رئيس المجلس القومى لحقوق للدستور، والمواثيق الدولية والمعاهدات، التى تكفل حق حرية الرأى والتع

مالحظة عليه ليتماشى  04المجلس معترض على قانون التظاهر منذ كان مجرد مشروع قانون، ولدينا »اإلنسان، عبدالغفار شكر، 

 «.مع المعايير الدولية للتظاهر، والدستور المصرى

 0/05/5102 الشروق

 -تصريحات :

 

  استعادة أموال مصر المنهوبة مسألة وقت: سفير سويسرا 

أكد سفير سويسرا بمصر "ماركوس اليتنر"، على تعاون حكومة دولته مع الحكومة المصرية السترداد أموال مصر المنهوبة بالخارج، 

"لكنها مسألة وقت". وأوضح السفير السويسرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"،  حق مصر فى هذه األموال سيسترد نوأ

على هامش زيارته لمحافظة أسوان، أن النيابة العامة السويسرية، تسعى إلعداد بروتوكول بالتعاون مع نظيرتها المصرية، 

لغ، مشيرًا إلى أن عملية استرداد األموال وأيضًا تحويالتها معقدة وتستغرق وقتًا يستهدف تحقيق العدالة وحصر قيمة هذه المبا

 طوياًل، نظرًا لوجود تشابك بينها وبين عمليتى الجريمة المنظمة وغسيل األموال. 

 01/00/5102 اليوم السابع

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2015/12/1/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9--%D9%84%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8/2469237#.Vl1fJnYrLIU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01122015&id=19f715f6-bd9c-49d2-809c-f89958775e41
http://www.youm7.com/story/2015/12/1/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9--%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9/2469376#.Vl1e_3YrLIU
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 سفير االتحاد األوروبي: العام المقبل سيشهد تطورا فى العالقات مع مصر بعد تشكيل البرلمان

يمس موران سفير االتحاد األوروبي بالقاهرة أن الجانب األوروبي يتطلع لنتائج االنتخابات البرلمانية في مصر التي تنطلق أكد ج

ولفت  إلى أن وجود عدد من .جولة اإلعادة لمرحلتها الثانية يوم غد الثالثاء، ليتم بذلك تنفيذ جميع خطوات خارطة الطريق

تها في االنتخابات يعد أمرا إيجابيا، مذكرا بأن المشاركة في عملية التصويت في الجولة األولى األحزاب السياسية الجديدة ومشارك

سيشهد تطورا  5109وأوضح أن العام المقبل .من المرحلة الثانية من االنتخابات سجلت نسبة مرتفعة مقارنة بالمرحلة األولى

 للعالقات المصرية األوروبية بعد وجود برلمان مصري.

 01/00/5102 بوابة األهرام

 

  وليست دليل على التدينأحمد عكاشة: زبيبة الصالة "قبح" ومرض جلدى 

قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسى، إنه ال توجد دولة على مستوى العالم بها كم عالمات الصالة "الزبيبة" مثل مصر، 

مضيفا أن هذه العالمة ليست دليال على التدين وإنما هى مرض جلدى من الدرجة األولى. وأشار خالل حواره مع االعالمى يوسف 

سينى فى برنامج "السادة المحترمون" إلى أن المفتى وشيخ األزهر أعمدة المؤسسة الدينية فى مصر ال توجد لديهم "زبيبة" الح

عالمة صالة، أيضا السيدات ال توجد لديهم عالمة صالة ألنهم يرتدون الحجاب على رأسهن وقت الصالة، موضحا أن من يعتقد أن 

قول اهلل تعالى "سيماهم فى وجوههم" هو شخص خاطئ تماما، مضيفا:" هذه الزبيبة  "زبيبة" عالمة الصالة هى دليل على

 ليس بها جمال على قدر ما بها من قبح". 

 01/00/5102  اليوم السابع

 

 مكرم محمد أحمد: من حق مصر ضرب مصادر التهديد بليبيا

عن رأيه فيما يخص إعالن ما يسمى « الحياة اليوم»مكرم محمد أحمد، خالل مداخلة هاتفية لبرنامج  الكاتب الصحفي صرح

يا إلى مكان لتدريب مقاتلين بتنظيم داعش، مدينة سرت الليبية عاصمة لها في ليبيا، قال إن أوروبا وحلف الناتو حولوا ليب

 داعش، وأن تمدد التنظيم هناك يضر بمصلحة مصر، مؤكدا أنه من حق مصر ضرب مصادر التهديد داخل ليبيا لحماية أمنها القومي.

 01/00/5102 الشروق

 يناير 52"الهلباوي": اإلخوان لن تستطيع الحشد في ذكرى 

قال كمال الهلباوي، المتحدث باسم إخوان أوربا سابًقا: إن "الجماعة لن تستطيع أن تحشد ألي تظاهرات كبري في ذكري ثورة يناير 

ذلك بعد انقسام الجماعة بين مؤيد للعنف وبين كما يزعمون، موضحا أن الجماعة تعاني من فشل كبير في األيام األخيرة، و

وأضاف أن قيادات الجماعة منقسمة بين التظاهر في القاهرة أو االكتفاء بالمحافظات، مشيرا إلى أن أغلب القيادات .مؤيد للسلمية

 الثورية. تفضل التواجد في القرى والمناطق البعيدة عن أيدي األمن، على أن تترك العاصمة للشباب التابع للحركات

 0/05/5102 البوابة نيوز

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/816662/%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%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/11/30/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9--%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D8%AD-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%AC%D9%84%D8%AF%D9%89-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86/2468991#.Vl1giXYrLIU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30112015&id=45a58f9e-c9de-4060-a544-cdde9482060c
http://www.albawabhnews.com/1636933
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 -توك شو :

 

  "إبراهيم عيسى بالقاهرة والناس: وزير التعليم بال رؤية ونموذج "فاضح وفادح

بال رؤية تعليمية، وليس جزء من شن إبراهيم عيسى، هجومًا حادًا على الهاللى الشربينى، وزير التربية والتعليم، مؤكدًا أنه 

عقول مصر المشغولة بالسياسات التعليمية كحسام بدراوى، وكمال مغيث، وحامد عمار، المنشغلين وال يزالون بالعملية فى 

مصر بالكتب والدراسات والمؤتمرات والخطط والمشروعات، بخالف "الشربينى" المنشغل باألفكار الساذجة على "فيس بوك". 

األجهزة األمنية هى من تأتى بهؤالء الوزراء، من منطلق انهم "يسمعون الكالم وأصدقائها ومحل ثقتها"، مستنكرًا  واعتبر أن

تكليف هؤالء الوزراء بوضع السياسات، قائاًل :" ال انتو مزودينها ومبالغين أوى فى استكرادنا واستعباطنا..مش معقول..احنا 

بع :"من العبث أن يكون الوزير المكلف بتنفيذ خطة هو المسئول عن صناعة خطة شعب وفينا من يفهم ومش كله يصفق". وتا

 ."أو مشروع أو استراتيجية..ألننا ندار بطريقة بدائية ساذجة نراها فى الحكومة الحالية..مصر فى سنة أولى ديمقراطية

 0/05/5102 اليوم السابع

 

 

 أحمد موسى يتعرض لمحاولة اعتداء من عناصر إخوانية فى باريس 

تعرض اإلعالمى أحمد موسى، إلى محاولة اعتداء من جانب بعض العناصر المنتمية لجماعة اإلخوان فى مدينة باريس، بالتزامن 

تواجده فى فرنسا لتغطية مؤتمر المناخ. وأظهر الفيديو، الذى تداوله رواد مواقع التواصل االجتماعى، توجيه الشتائم  مع

لكى  وليس فى باريسوصل المحامى الدولى خالد أبوبكر، إلى قسم بو .لإلعالمى أحمد موسى مع محاولة االعتداء عليه بالضرب

الخياط أثناء التحقيق فى شكواهما ضد عدد من عناصر اإلخوان الذين اعتدوا عليهما. يمثل مع اإلعالميين أحمد موسى وعمرو 

 دعم اإلعالميينفى قسم البوليس بباريس ل م وعدد من أعضاء السفارة المصريةويتواجد اآلن القنصل العا

 01/00/5102  5 - اليوم السابع 

 

 

 

 اإلعالمي أحمد موسى في باريسمتهمين بتهمة االعتداء على  2حبس 

بتهمة االعتداء على اإلعالمي أحمد موسى في باريس، أمس اإلثنين، أثناء تغطيته لزيارة  2ألقت الشرطة الفرنسية القبض على 

وأحالت قوات األمن القضية لدائرة مكافحة اإلرهاب والشغب، بعد حبس المتهمين الذين ينتمون لجماعة .السيسي لفرنسا

 اإلرهابية.اإلخوان 

 0/05/5102 البوابة نيوز

http://www.youm7.com/story/2015/11/30/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3--%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D9%81/2469029#.Vl1gZnYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A8/2469190#.Vl1gJXYrLIV
http://www.youm7.com/story/2015/12/1/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9/2469229#.Vl1fNXYrLIU
http://www.albawabhnews.com/1636666
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 للدولة« قرابين»واألحزاب تقدم « اختفت»إبراهيم عيسى: المعارضة 

 قرابينقال إبراهيم عيسى، إن "المعارضة في مصر اختفت، وأن جميع األحزاب والتيارات السياسية أعلنت دعمها للدولة، ليقدموا 

من اإلعالم أصبح "ُيصفق"  %61وأضاف أن وسائل اإلعالم أصبحت موالية للسلطة أيًضا، إال قلة نادرة منها، مؤكًدا أن .  التقرب لها

وتابع: "الحياة السياسية في . للنظام الحالي، فضال عن زيادة نبرة التخوين واالتهام بالعمالة ألي شخص يقول شيء عكس التيار

بواسطة بلدوزر، فمصر تعيش فترة من اختفاء أحزاب المعارضة المنظمة والتيارات اإلسالمية بشكل لم تشهده مصر تم دكها 

خالل أي حقبة أخرى، وبالتالي ال توجد أي ضغوط على الحكومة الحالية، ومع ذلك فهي تعاني من حالة تخبط في تصرفاتها، وأبرز 

واستنكر حوادث التعذيب التي تعرض لها مواطنين خالل األسبوع الماضي، ."دليل على ذلك هو ملف تجاوزات الشرطة الُمفجع

على يد ضباط شرطة، قائال: "ال نقول أن ما حدث يعبر عن نهج تتبعه وزارة الداخلية، ولكن إذا كانت هذه الحوادث فردية، فلماذا 

للتعذيب أو الضرب، ولكن اليقين أن كل  لم يتم مواجهتها والقضاء عليها حتى اآلن؟وتابع: "ليس كل من يدخل القسم يتعرض

مواطن يدخل قسم شرطة يشعر بالخوف من مثل هذه التصرفات والتجاوزات، وإحساس المواطن باألمان من الشرطة غير موجود 

وقال إن الحكومة تتصرف باستخفاف مع ظاهرتي التعذيب وعدم تدهور أماكن االحتجاز في ."لألسف.. وهذا أسوأ من أي شيء

مضيًفا: "لدينا أماكن الحتجاز المتهمين غير آدمية على اإلطالق، وإذا دخلنا أوتوبيس عام، ووجهنا سؤاال لمن بداخله عما مصر، 

 ."إذا كان لديهم أقرباء أو أصدقاء يعانون داخل الحجز، فسوف نجد الكثير الذين سيتحدثون عن )بالوي(

 01/00/5102 الشروق

 

 «موافقون»رانيا بدوي: مجلس النواب القادم سوف يتحول في األيام األولى النعقاده إلى برلمان 

"موافقون"، متابعة: "هل سيرى  قالت رانيا بدوي، إن مجلس النواب القادم سوف يتحول في األيام األولى النعقاده إلى برلمان

وأضافت ."الشعب هذا البرلمان يأخذ األمور بجدية أم سيتحايل على الدستور لكثرة القوانين وقصر المدة المخصصة لمناقشتها

خالل برنامجها "القاهرة اليوم"  أن مجلس النواب القادم من أفضل تجارب الديمقراطية التي شهدتها مصر، على الرغم من ضعف 

 .مشاركة من المواطنينال

 0/05/5102 الشروق

 «جر شكل»إيمان عز الدين: «.. حملة الماجيستير»عن مظاهرات 

جستير والدكتوراه، متسائلة: "ما الهدف من حالة الفوضى، واإللحاح واإلصرار انتقدت اإلعالمية إيمان عز الدين مظاهرات حملة الما

على طلب شيء نعلم باستحالة تطبيقه، فهؤالء كأنهم يقولون )شكل للبيع(، وفى نفس الوقت الدولة ليس أمامها سوى تطبيق 

مطالب المتظاهرين فئوية وليست سياسية، أن "5اة"، المذاع على قناة "الحياةوأضافت خالل برنامجها "مفتاح الحي."القانون

وأكدت أن الحصول على تصريح لتنظيم مظاهرة ليس بدعة تتبعها مصر فقط ، فالقانون في أمريكا يلزم الجميع بضرورة إخطار 

 ا.الشرطة قبل المظاهرة بثالثة أيام، وإبالغها بأسباب المظاهرة وأسماء المشاركين فيها، وكذلك األمر فى فرنسا وألماني

 01/00/5102 الشروق

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30112015&id=4f1f93e8-d473-455f-9f2b-4fe5532b0248
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01122015&id=e63f793f-60c0-4cbb-8954-b11ea28804a7
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30112015&id=53fb234e-c418-4e80-94f5-4cb24ac0c107
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 «القاهرة اليوم»خالد أبو بكر يترك برنامج 

عبر « أبو بكر»وقال .«اليوم»فضائية ، الذي يعرض على «القاهرة اليوم»أعلن اإلعالمي خالد أبو بكر، توقفه عن تقديم برنامج 

شكر أ»، مضيًفا: «ألسباب خاصة قررت ترك برنامج القاهرة اليوم»، مساء االثنين، «تويتر»حسابه على موقع التواصل االجتماعي 

 «.كل من اتصل بي، وأقدر تماًما شعور وكلمات األصدقاء

 0/05/5102 الشروق

 -: سوشيال ميديا

 شادي الغزالي حرب: الحوار قبل اإلفراج عن شباب الثورة

حوار قبل اإلفراج عن شباب الثورة المعتقلين ردًا على إعالن قال الناشط السياسي شادي الغزالي حرب، أنه اليمكن إجراء أي 

وأكد حرب في تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل االجتماعي "فيس بوك" .يناير 52الرئاسة لمبادرة احتواء شباب ثورة 

 .يناير، ودور الشباب فيها 52على مطالب ثورة 

 0/05/5102 مصر العربية

 حملة على مواقع التواصل للتضامن مع الصحفي المحتجز إسماعيل اإلسكندراني

االجتماعى، مطالبين السلطات دشن نشطاء وأصدقاء الصحفي إسماعيل اإلسكندراني حملة تضامنية معه على مواقع التواصل 

 باإلفراج عنه لعدم وجود أسباب قانونية الحتجازه، بحسب قولهم.

 01/00/5102 بوابة األهرام

 «مش بتنزل مصر ليه؟»ال: ويجيب على سؤ« اإلسكندراني»باسم يوسف يتضامن مع 

أعرب اإلعالمي الساخر باسم يوسف، عن تضامنه مع الباحث والصحفي إسماعيل اإلسكندراني، الذي تم إلقاء القبض عليه، مساء 

إسماعيل اإلسكندراني باحث »«تويتر»عبر حسابه على موقع « يوسف»وقال .أمس األحد، بمطار الغردقة عقب عودته إلى مصر

هذا رًدا على السؤال الكالسيكي، »، مضيًفا: «عشان يزور والدته المريضة، محتجز منذ وصوله المطار حتى اآلن وصحفي نزل مصر

 «.مش بتنزل مصر ليه؟

 01/00/5102 الشروق

 

 خالد فهمي: افرجوا عن إسماعيل اإلسكندراني إن أردتم مواجهة اإلرهاب

أبدى خالد فهمي، أستاذ التاريخ بالجامعة األمريكية بالقاهرة، استغرابه من احتجاز إسماعيل اإلسكندراني، الباحث بمركز وودرو 

دى التناقض بين احتجازاإلسكندراني وأوضح فهمي في تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك"، م.ويلسون في واشنطن

يناير، كما أبدى إعجابه بماقدمه اإلسكندراني من أبحاث حول مايجري في سيناء،  52وإعالن الرئاسة لمبادرة احتواء شباب ثورة 

 .وكيف يمكن اإلستفادة منها في مواجهة الحرب على اإلرهاب

 01/00/5102 مصر العربية

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01122015&id=57d0f73b-97c4-4afb-8ea4-a9a1b7f9b327
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%A7/817299-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/816432/%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%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2-%D8%A5.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30112015&id=1d2ba053-e2e0-4486-8c3f-5e16c679b748
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%A7/817149-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D8%AA%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
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 السوشيال ميديا تنتفض ضد احتجاز إسماعيل اإلسكندراني باألمن الوطني

بوك"، وموقع "تويتر"، بعد احتجاز األمن الوطني بالغردقة إلسماعيل اإلسكندراني، الباحث بمركز انتفضت مشاهير موقع "فيس 

وقالت خديجة جعفر، زوجة اإلسكندراني، في تغريدة بثتها عبر حسابها .وودرو ويلسون في واشنطن، بعد ضبطه بمطار الغردقة

 لنيابة".الشخصي على "تويتر": "إسماعيل أحيل إلى األمن الوطني وليس ا

وأدان البرلماني السابق مصطفى النجار، احتجاز سلطات األمن إلسماعيل اإلسكندراني، وقال في تغريدة بثها عبر حسابه الرسمي 

على "تويتر": "الحرية للصحفي #اسماعيل_االسكندراني ، الصحافة ليست جريمة ، الحرية لكل معتقلى الرأي وضحايا حرية التعبير 

 ال يصنع مستقبال".، تكميم األفواه 

وهاجم اإلعالمي زين العابدين توفيق، النظام المصري، قائًلا: "الصحفي والباحث #إسماعيل_األسكندراني محتجز في مطار 

 ساعة. نازل يزور أمه المريضة يا دولة الظلم". ٢١الغردقة منذ أكثر من 

نباء احتواء مؤسسة الرئاسة لشباب يناير، بعد احتجاز وسخر جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، من أ

إسماعيل اإلسكندراني، وغرد قائًلا: "الرئاسة تبدأ احتواء شباب يناير خبر بالوطن :القبض على الصحفي #اسماعيل_االسكندراني 

 بمطار الغردقة دون معرفة األسباب".

قال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "اعتقال الصحفي فيما هاجم أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، النظام المصري، و

 المستقل/ إسماعيل االسكندرانى بغير ذنب أو جريمه عار جديد يلحق بنظام السيسي #كفايه_ظلم".

 وقال في تدوينة عبر "فيس وانتقد الكاتب الصحفي تامر أبو عرب النظام الحاكم في مصر بعد القبض على إسماعيل اإلسكندراني،

ليه مفكرتوش مثال تستعينوا بكتابات وخبرة إسماعيل عن سينا اللي أزعم إنه فاهم في ملفها أكتر من قيادات أمنية ": بوك

 كتير بدل ما نستعديه علشان وصف النظام بوصف معجبكوش أو انتقد األمن بطريقة تجرح غروركم؟".

ندراني، وقال في تدوينة عبر "فيس بوك": واستنكر البرلماني السابق زياد العليمي القبض على إسماعيل اإلسك

 وال استورد واحتكر وال نافق غير اراضي في سمسر وال نهب وال سرق ال راي صاحب وباحث مصري صحفي االسكندراني_اسماعيل#"

ساعة محتجز للتحقيق في المطار وكاننا هانطالب قريبا بحق العودة الي  05متهم باي جريمة ونازل لظروف انساني والكتر من 

 مصري راجع بلده من السلطة اللي بتقمعنا علشان رأينا".

اإلسكندراني، وقال في تغريدة عبر "تويتر": "العصابة خاطفة  وأدان الناشط اليساري وائل خليل احتجاز سلطات األمن إلسماعيل

 #اسماعيل_االسكندراني في مطار الغردقة".

وتضامن الكاتب جمال سلطان مع إسماعيل اإلسكندراني، وقال في تغريدة عبر "تويتر": "#الحرية_السماعيل_االسكندراني 

 ضحايا القمع الممنهج". #الحرية_لهشام_جعفر الحرية لكل معتقلي الرأي الحرية لكل

وأعرب اإلعالمي أسامة جاويش عن تضامنه مع إسماعيل اإلسكندراني، وقال في تغريدة عبر "تويتر": "النه صحفي محترم في بلد 

 ال تعرف وال تطيق وجود المحترمين كان احتجازه ، اكتبوا عنه #الحريه_السماعيل_االسكندراني".
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تنمية سيناء سابًقا النظام الحاكم في مصر، داعًيا الحقوقيين للدفاع عن إسماعيل وهاجم أحمد صقر، مساعد رئيس جهاز 

اإلسكندراني، وقال في تدوينة عبر حسابه على "فيس بوك": "التعميم على إسماعيل وترقب الوصول اتعمل من قبل سفرة 

نشورة، وبعتت فيه مذكرة من الوزن الثقيل بليلة، سفارتنا فى برلين رصدت ندواته اللى اتكلم فيها صوت وصورة عن ابحاثه الم

 من اتهامات من نوعيه االساءة لسمعة الوطن و مؤسساته واشياء اخرى بنحاول نعرفها".

إبريل القبض على إسماعيل اإلسكندراني، وقالت عبر حسابها على "فيس بوك": "احتجاز الصحفى والباحث  9وانتقدت حركة شباب 

بعد عودته من ألمانيا لظروف عائلية ولم يتم توجيه أى إتهام أو اطالق سراحه أو  مسأللغردقة باإسماعيل اإلسكندرانى بمطار ا

 _إلسماعيل_اإلسكندرانى".حريةاإلفصاح عن مكانه إلى اآلن #ال

 01/00/5102 مصر العربية

 

 اإلسكندراني عمل جبانعبد الرحمن يوسف: اعتقال 

استنكر الشاعر عبد الرحمن يوسف، اعتقال إسماعيل اإلسكندراني، الباحث بمركز وودرو ويلسون في واشنطن، معتبًرا ذلك عماًل 

 امنظ من جبان عمل اإلسكندراني إسماعيلوكتب يوسف عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك: "اعتقال .جبان على حد وصفه

 !".النهاية لحظة اقتراب على جديد ليلود للشرعية فاقد

 01/00/5102 مصر العربية

 

 خديجة بن قنة: السيسي حّول قمة المناخ لـ "قمة تسّول"

ة المناخ في سخرت اإلعالمية خديجة بن قنة، المذيعة بفضائية الجزيرة، من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقم

وقالت في تدوينة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك": "قمة التغير المناخي في .باريس

 .".مليار دوالر لمواجة الكوارث 11باريس تحولت الى قمة لمكافحة االرهاب، و أحيانا الى قمة للتسّول. مصر تطالب بـ 

 01/00/5102 مصر العربية

 

 إسراء عبد الفتاح رًدا على دعوة الرئاسة: احتواء الشباب ليس الحل

وكتبت .األمر يتم من خالل تحقيق العدالةيناير، أن  52علقت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، على خبر احتواء الرئاسة لشاب 

 ".يناير١٢شبابعبد الفتاح عبر حسابها بموفع التواصل االجتماعي فيس بوك: "بالعدل ليس باإلحتواء 

 01/00/5102 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%A7/816582-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B6-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
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%A7/816855-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%86
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%A7/816744-%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D9%82%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%91%D9%84-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%91%D9%84
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%A7/816693-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84
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  النشره المجتمعية

 : عيالمجتم الحراك أوال:

 محافظات 4احتجاجات عمالية تضرب 

 واألرباح صرف األجور»االحتجاجات العمالية للمطالبة بحقوقهم المادية التى تنوعت ما بين  موجة جديد من عادت

التوالى يواصل عمال  على ولليوم الثانى« بكامل طاقتها وعدم بيع الشركات وعودة العمال إلى شركاتهم المصانع وتشعيل

، والتى يملكها رجل األعمال «أوراسكوم»الشركة المصرية لألسمدة بمنطقة شمال غرب خليج السويس إحدى شركات مجموعة 

 ٦شهرا إلى  ٢١ مناألرباح لمصنع بالعين السخنة لرفضهم تخفيضناصف ساويرس اعتصامهم المفتوح داخل ا

« فرع البدرشين»كما يواصل عشرات العمال بشركة القاهرة للزيوت والصابون  الداخلية للشركةلالئحة  بالمخالفة أشهر

وفى مصنع الجوهرة للصناعات  .«زمالئهم إلى مصنعى العياط وغمرةقرارات النقل لعدد من  على اعتصامهم المفتوح اعتراضا

الغذائية بالبحيرة يواصل آالف العمال إضرابهم عن العمل لليوم الثالث على التوالى للمطالبة بزيادة األجور وصرف العالوة 

ئوا بقرار إدارى بإغالق المصنع وقال إيهاب أحمد أحد عمال الشركة إنهم فوج المقررة من رئيس الجمهورية ٪٧االجتماعية الـ

آالف  ٢وتشريد « البلطجة»دون ذكر أسباب وهو ما وصفه بـ ألجل غير مسمى وكذلك إيقاف العمل بجميع اإلدارات التابعة له

 .جنيه  ٠٤٤عامل يعملون برواتب متدنية تبدأ من 
 نيوز البوابه...0-05-5102

 من اإليرادات %51اإلسكندرية: إضراب عمال النقل العام بعد خصم 

قرر اآلالف من عمال النقل العام باإلسكندرية بدء إضراب عام شامل بعد قرار اللواء خالد عليوة رئيس هيئة نقل الركاب بمحافظة 

جنيه على جميع الخطوط  5كرة الركوب إلى من إيراد العمال رغم ارتفاع تذ %51الذى قرر خصم  اليوم الثالثاء اإلسكندرية

 .وقد أثار القرار االنقالبى حالة من الغضب بين آالف العمال مهددين باستمرار إضراب عام ما لم يتم مراجعة القرار باإلسكندرية

 الحريه والعداله...0-05-5102

  :- ثانيا: قضايا المجتمع

 سكاناإل

 االسكان: ربع مليار جنيه قيمة تحويالت اليوم األول لحجز أراضى "بيت الوطن"

قطعة أرض ضمن مشروع "بيت الوطن" ألراضى المصريين بالخارج  4126كانت وزارة اإلسكان قد أعلنت عن فتح باب الحجز لـ

صرح ووبدر وأسيوط الجديدة و قنا الجديدة وأسوان الجديدة  الجديدة والشيخ زايدأكتوبر ودمياط  9بمدن القاهرة الجديدة و

الدكتور مصطفى مدبولى وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأنه تم تحويل حوالى ربع مليار جنيه مقدمات حجز لنحو 

 . مشروع لقطعة أرض ضمن المرحلة الثالثة ل 521

 بوابة االهرام...0-05-5102

http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2382&ifr=1&kwn=%u0645%u0646&exp=1636499
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2382&ifr=1&kwn=%u0645%u0646&exp=1636499
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2148&ifr=1&kwn=%u0645%u0648%u062C%u0629&exp=1636499
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2148&ifr=1&kwn=%u0645%u0648%u062C%u0629&exp=1636499
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1498&ifr=1&kwn=%u0648%u0627%u0644%u0623%u0631%u0628%u0627%u062D&exp=1636499
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1498&ifr=1&kwn=%u0648%u0627%u0644%u0623%u0631%u0628%u0627%u062D&exp=1636499
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1596&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0645%u0635%u0627%u0646%u0639&exp=1636499
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1596&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0645%u0635%u0627%u0646%u0639&exp=1636499
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2243&ifr=1&kwn=%u0639%u0644%u0649&exp=1636499
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2243&ifr=1&kwn=%u0639%u0644%u0649&exp=1636499
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1498&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0623%u0631%u0628%u0627%u062D&exp=1636499
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1498&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0623%u0631%u0628%u0627%u062D&exp=1636499
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1498&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0623%u0631%u0628%u0627%u062D&exp=1636499
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2382&ifr=1&kwn=%u0645%u0646&exp=1636499
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2382&ifr=1&kwn=%u0645%u0646&exp=1636499
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2476&ifr=1&kwn=%u0628%u0627%u0644%u0645%u062E%u0627%u0644%u0641%u0629&exp=1636499
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2476&ifr=1&kwn=%u0628%u0627%u0644%u0645%u062E%u0627%u0644%u0641%u0629&exp=1636499
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2243&ifr=1&kwn=%u0639%u0644%u0649&exp=1636499
http://www.albawabhnews.com/1636499
http://www.fj-p.com/Our_news_Details.aspx?News_ID=83613
http://www.fj-p.com/Our_news_Details.aspx?News_ID=83613
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/816731/%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%A7%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%AD.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/816731/%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%A7%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%AD.aspx
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 االقتصاد: 

  مليار جنيه خالل شهر نوفمبر 41البورصة تخسر 

مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي ألسهم  41.0نوفمبر الجاري بخسائر بلغت نحو منيت البورصة المصرية خالل تعامالت شهر 

 ..% 2.6مليار جنيه خالل الشهر السابق له بهبوط بلغت نسبته  420.0مليار جنيه مقابل  400الشركات المقيدة بالبورصة نحو 

 بوابة أخبار اليوم...01-00-5102

 

 مليار دوالر لبناء محطة "الضبعة" النووية 52روسيا تقرض مصر 

مليار دوالر لمصر من أجل بناء أول محطة للطاقة النووية في البالد  52أعلن موقع روسيا اليوم أن موسكو تعتزم تقديم مبلغ 

البلدين في وقت سابق من هذا العام ومن المتوقع أن يقوم القرض بتغطية ويأتي القرض كجزء من اتفاق تم التوصل إليه بين 

ـ  % 22 من المبلغ المتبقيمي ووفقا لهذه االتفاقية ستقوم روسيا بتقديم القرض  %02من التكاليف بينما ستقوم مصر بتمويل ال

 ..%0دل فائدة سنوية عاما بمع 55في حين ستقوم مصر بتسديده على مدى  5102وحتى  5109على أقساط من عام 

 بوابة أخبار اليوم...01-00-5102

 

 شركات مصرية 9مليون جنيه أسترليني تعاقدات مع  05التصديري للصناعات الهندسية: 

للصناعات الهندسية أن الخطة التي وضعها المجلس لفتح باب التصدير مع بريطانيا بالتعاون مع الوزير أكد المجلس التصديري 

 مليون جنيه أسترليني في مجال تشكيل المعادن 05المفوض هاني عزت الممثل التجاري المصري بلندن حققت تعاقدات بقيمة 

سنوات بعد ثبات جدية  2كدت علي التعاون لمدة ال تقل عن أوشركات مصرية  9تعاقدت شركة انجليزية البريطانية مع حيث 

 .التصدير

 بوابة أخبار اليوم...0-05-5102

 

 مليون دوالر للطاقة الشمسية بمصر 211البنك األوروبي لإلنشاء يخصص 

مليون دوالر لدعم برنامج الطاقة  211نوفمبر إنه خصص ما يصل إلى  01قال البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير اليوم االثنين 

بالمائة  51يهدف إلى بناء قدرة توليد تصل إلى ألفي ميجاوات في إطار خطة لتوفير والذي  5109الشمسية الجديد في مصر خالل 

مشروعا  41وقال البنك في بيان إن من المتوقع تحقيق هدف األلفي ميجاوات من خالل نحو  من الكهرباء من المصادر المتجددة

قة المتجددة في مصر عن طريق تشجيع استثمارات ميجاوات ضمن إستراتيجية لزيادة استخدام الطا 21قدرة الواحد منها حوالي 

 .القطاع الخاص

 بوابة أخبار اليوم...0-05-5102

http://akhbarelyom.com/article/565cc27634d92ac370db661e/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-40-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-1448919670
http://akhbarelyom.com/article/565cc27634d92ac370db661e/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-40-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-1448919670
http://akhbarelyom.com/article/565c8cb534d92a2855618b3f/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B5%D8%B1-25-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-1448905909
http://akhbarelyom.com/article/565c8cb534d92a2855618b3f/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B5%D8%B1-25-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-1448905909
http://akhbarelyom.com/article/565cc3c734d92a3171db661e/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-12-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-6-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1448920007
http://akhbarelyom.com/article/565cc3c734d92a3171db661e/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-12-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-6-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1448920007
http://akhbarelyom.com/article/565c8a7e34d92a9752618b3f/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AE%D8%B5%D8%B5-500-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-1448905342
http://akhbarelyom.com/article/565c8a7e34d92a9752618b3f/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AE%D8%B5%D8%B5-500-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-1448905342
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 5102مليار دوالر بنهاية  0.2اإليرادات السياحية تتراجع بقيمة 

مليارات  9مليار دوالر بنهاية العام الجاري، لتصل إلى  0.2تراجع إيرادات السياحة بنحو  توقعت وثيقة رسمية من وزارة السياحة

 مقابل ماليين 2.2 إلى السائحين عدد يتراجع فسوف للوثيقة وفقا أنه كما 5104 مليارات دوالر حققها القطاع في 1،2مقارنة بـ

 . م الماضيالعا سائح ماليين 6.6

 رصد...0-05-5102

 5102مليار دوالر في  25.0الدين األجنبي لمصر يتجاوز 

مليار دوالر مستحقات ديون سابقة إال أنها  5.4مليار دوالر برغم إقدام مصر على سداد  25.0يبلغ الدين العام الخارجي لمصر نحو 

إضافية ليفتح الباب أمام تساؤل عما سيلقيه هذا من أعباء على األجيال القادمة فضال مليار دوالر  9.1في نفس الوقت اقترضت 

 .عن تساؤل حول جدية األداء االقتصادي للحكومة. وجدير بالذكر أن التزامات شركات البترول لم يتضمنها الرقم المذكور عاليه

 مصر العربيه...0-05-5102

 الزراعه:

 آالف فدان بالبوار فى المنوفية 01العطش يهدد 

آالف فدان بالبوار 01فى الوقت التى تبذل فيه الدولة جهودها الستصالح أراض جديدة للحد من الفجوة الغذائية يهدد العطش 

مدن أخرى تابعة لمحافظة الغربية بسبب بقرى الروضة والشهيد فكرى وأبومشهور وكفر مفتاح وميت غزال باالضافة الى ثالث 

 .كيلو مترا 00احتباس المياه فى بداية ترعة ديا الكوم ببركة السبع حيث تخترق الترعة هذه القرى بطول 

 االهرام...0-05-5102

 النقل:

 مطروح" بعد رفع العربات المنقلبة –تشغيل خط "اإلسكندرية إعادة 

أكد المهندس أحمد حامد رئيس هيئة السكة الحديد انه تم رفع كل العربات في حادث انقالب عربات قطار نقل البضائع على 

عربات من قطار  6وكانت  ساعة من العمل المتواصل وجاري تجهيز الخط للتشغيل 09خط اإلسكندرية مطروح مساء األحد بعد 

بضائع خرجت عن قضبان خط اإلسكندرية مطروح مساء األحد وهي محملة بالغالل وفي طريقها إلى محافظة المنيا وقامت 

 .توماس ولوادر هيئة السكة الحديد برفع آثار الحادث

 بوابة أخبار اليوم...0-05-5102

 

http://rassd.com/167569.htm
http://rassd.com/167569.htm
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/817668-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-52-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-2015
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/817668-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-52-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-2015
http://www.ahram.org.eg/News/131741/29/457131/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%B4%C2%BB-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF--%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131741/29/457131/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%B4%C2%BB-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF--%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9.aspx
http://akhbarelyom.com/article/565d50c334d92a02037d8d8b/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A8%D8%A9-1448956099
http://akhbarelyom.com/article/565d50c334d92a02037d8d8b/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A8%D8%A9-1448956099
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 إغالق كوبري المحمودية القديم شهرين إلجراء صيانة شاملة

رر إغالق كوبري المحمودية القديم لمدة شهرين لعمل إنه تق المحلية لمركز ومدينة المحمودية قال أحمد مشهور رئيس الوحدة

ور بإلى ع وأشار في بيان عنه المقبل الخميس من اعتبارا والمشاة المركبات جميع أمام تام بشكل غلقه مؤكدا صيانة شاملة له

حتى  لمشاة أمام مركز الشرطة بالمدينةأما المواطنين يستخدموا كوبري ا جميع المركبات من على كوبري المحمودية الجديد

 االنتهاء من صيانة الكوبري القديم.

 الوطن...0-05-5102

 الصحه:

 الغرفة التجارية تنفي إصابة الدواجن بالسرطان  

 "عبد العزيز السيد إن ما أثير عن إصابة الدواجن في مصر بالسرطان هو "زوبعة .قال رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية د

نوفمبر أن ما أصيب هذا الدجاج هو مرض فيروسي  وال ينتقل 01الحياة "المذاع بفضائية الحياة "االثنين وأضاف لبرنامج "مفتاح .

إلى اإلنسان وال يؤثر عليه  أما النوع األخر  ينتقل بالعدوى بسبب عدم حصول الكتاكيت على التطعيم فى اليوم األول قبل االنتقال 

 .للمزرعة

 بوابة أخبار اليوم...0-05-5102

 طن سلع غذائية فاسدة داخل مصنع ببوالق الدكرور 2021ضبط 

لحوم  من السلع الغذائية سجق مفروم كبيرة وردت معلومات تفيد بقيام مالك مصنع للسلع الغذائية بإنتاج وتصنيع كميات

بمداهمة المصنع وتم ضبط لتموين العامه لمباحث اقامت قوة من ضباط اإلدارة و غير صالحة لالستهالك اآلدمي ومجهولة المصدر

 .طن سلع غذائية سجق ومفروم مستوردة وغير صالحة لالستهالك اآلدمي 2021مالكة و

 نيوز البوابه...0-05-5102

 : السياحه

 وشرم الشيخخطة عمل مشتركة مع بريطانيا الستعادة الرحالت الجوية بين المملكة 

التقى السفير البريطاني بالقاهرة جون كاسن وزير السياحة هشام زعزوع لمناقشة خطة العمل المشتركة بين بريطانيا و 

ت من كما قل البريطاني جون كاسن بعد االجتماعوقال السفير  مصرالستعادة الرحالت الجوية بين المملكة المتحدة وشرم الشيخ

وأنا ممتن للسلطات  أول من يساعد في الوصول إلى الحلقبل بريطانيا كانت أول من أتخذ تدابير وقائية ونحن نريد أن نكون 

  ."المصرية على تعاونها المستمر حيث نعمل معا الستعادة الرحالت

 بوابة أخبار اليوم...0-05-5102

http://www.elwatannews.com/news/details/848395
http://www.elwatannews.com/news/details/848395
http://akhbarelyom.com/article/565cc20334d92a1570db661e/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-1448919555
http://akhbarelyom.com/article/565cc20334d92a1570db661e/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-1448919555
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2181&ifr=1&kwn=%u0643%u0628%u064A%u0631%u0629&exp=1636940
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2181&ifr=1&kwn=%u0643%u0628%u064A%u0631%u0629&exp=1636940
http://www.albawabhnews.com/1636940
http://akhbarelyom.com/article/565cc29f34d92abb70db661e/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-1448919711
http://akhbarelyom.com/article/565cc29f34d92abb70db661e/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-1448919711


 

 

5102ديسمبر    مرصد اإلعالم المصري       20   نشرة 01

 

 5102انخفاض في أعداد السائحين الوافدين خالل أكتوبر  ٪6.0«: اإلحصاء»

مقابل  ألف سائح 616.4، ليسجل 5102توبر خالل شهر أك %6.0الوافدين من كافة دول العالم بنسبة  عدد السائحين انخفضت

 .5104مليون سائح خالل شهر أكتوبر  0.1

 المصري اليوم...0-05-5102

 شركه "لوكس آير" العالميه تلغى رحالتها لمرسى علم

:"أن شركه"لوكس إير" العالميه قررت وقف رحالتها داره الفنادق والنتجعات السياحيهقال عالء عاقل رئيس شركة " جاز" إل

ووفقا ."والتى كانت تنقل على متنها وفودا سياحية من بلجيكا وهولندا ر "لوكسبورج" ومدينة "مرسى علم "األسبوعية بين مطا

خاصة بعد  العام القادم بداية مع  %01 بنسبه  األلمانية السياحية الوفود تراجع يتوقع أكد أنه  لتصريحاته لوكاالت إخباريه

 الثةالث المرتبة في تأتى  ذكر أن ألمانيابال وجدير إعالن عدد واسع من وكالء السفر األلمان تقليص عدد الرحالت للسوق المحلية

 .وروسيا بريطانيا بعد لمصر الوافدة السياحية للحركة

 رصد...0-05-5102

 روسيا: عودة آخر فوج سياحي من مصر ونقل كافة األمتعة

مع عودة  دروا مصر سابقا بحقائب اليد فقطأمتعة السياح الروس الذين غاأعلنت وزارة الطوارئ الروسية أنها أنهت إخراج كافة 

سائحا روسيا عادوا إلى موسكو من شرم الشيخ  52يذكر أن ."بحسب شبكة تليفزيون " روسيا اليوم و آخر مجموعة من السياح

مصر إلى روسيا بعد اتخاذ قرار  نوفمبر في آخر رحلة من 01على متن طائرة تابعة لشركة "خطوط أورنبورغ الجوية" االثنين 

 ألف شخص 61وبلغ العدد اإلجمالي للسياح الروس الذين غادروا مصر نحو  حظر الرحالت الجوية بين البلدين

 مصر العربيه...0-05-5102

 أخرى:

 سرطان الدواجن يهاجم مزارع الدقهلية والخسائر بالماليين

مما « الليكوزس»تعرض عدد من مزارع الدواجن فى مركزى بلقاس ودكرنس بالدقهلية لهجمة شرسة من مرض سرطان الدواجن 

وإضطر بعض أصحاب المزارع فى بلقاس إلى تحرير محاضر ضد احدى  و تسبب فى نفوق آالف الدواجن وإلحاق خسائر بالماليين

 « سرطان الدواجن»شركاتالدواجن بمحافظة الغربية يتهمونها ببيع كتاكيت مصابة بالمرض الذى يطلق عليه

 االهرام...0-05-5102

 انتحار شاب حاصل على الماجستير لعدم توظيفه

علم االجتماع، ويمر بحالة نفسية منذ عدة  تلقى مركز شرطة جرجا بالغا بانتحار أحد الشباب حاصل على درجة الماجستير في

 .السبب لنفس ذلك قبل أشهر لعدم حصوله على وظيفة، وأنه حاول االنتحار أكثر من مرة

 رصد...0-05-5102

http://www.almasryalyoum.com/tag/192382
http://www.almasryalyoum.com/news/details/851928
http://www.almasryalyoum.com/news/details/851928
http://rassd.com/167575.htm
http://rassd.com/167575.htm
http://www.masralarabia.com/%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/817512-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/817512-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A9
http://www.ahram.org.eg/News/131741/29/457129/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%86-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131741/29/457129/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%86-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7.aspx
http://rassd.com/167564.htm
http://rassd.com/167564.htm
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 الشأن األمنى

 -أخبار أمنية :

 المواطن "فوق دماغي" وأي متجاوز سُيحاسب مهما كانت رتبتهوزير الداخلية: كرامة 

أكد اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، أن أي تجاوزات من قبل أبناء هيئة الشرطة تجاه أي مواطن مرفوضة شكًلا وموضوًعا، 

اإلنسان، والحفاظ على أواصر الثقة التي مشدًدا على أن إستراتيجية العمل بكافة القطاعات داخل الوزارة تعلى من قيمة حقوق 

أن  بى الصحف لدى وزارة الداخلية أمسفي تصريحات لمندووأضاف .يونيو بين المواطن ورجل الشرطة 01يناير و 52أرستها ثورتا 

الروسية وما الفترة الماضية شهدت أحداًثا متصلة بمواجهات مع العناصر اإلرهابية ونشاطها المتصاعد بدءا من حادث الطائرة 

وأشار .واكبها من رودود أفعال، سواء على الصعيد المحلى أو الدولى، وصوًلا إلى األحداث األخيرة المتعلقة بتجاوزات بعض الضباط

إلى أن هناك محاولة لتضخيم األحداث وإظهار أن تجاوزات الشرطة على أنها تتم بشكل ممنهج وجماعى، وهو ما يتنافى مع 

 كدا أن سياسة وزارة الداخلية تقوم على محاسبة المخطئ وعدم التستر عليه.الحقيقة تماما، مؤ

 0/05/5102 البوابة نيوز

 

 إنشاء أجهزة رقابية لمتابعة سلوك الضباط تجاه المواطنين خالل أسابيع«: الداخلية»

مساعد وزير الداخلية للعالقات العامة واإلعالم، أن الوزارة تخطط إلنشاء أجهزة رقابية خالل أعلن اللواء أبو بكر عبد الكريم، 

جاء ذلك فى مداخلة هاتفية بةاألسابيع المقبلة؛ لمتابعة سلوك الضباط تجاه المواطنين، بعيدة عن قطاع التفتيش والرقا

 ببرنامج الحياة اليوم .

 0/05/5102 الشروق

 

  مصدر أمنى: مدرعات شرطة لنقل قضاة جولة اإلعادة إلى اللجان بشمال سيناء

تحت حماية أمنية، كما تم مدرسة ببئر العبد،  09مدرسة بالعريش و 50أفاد مصدر أمنى بشمال سيناء، أن كافة اللجان والتى تضم 

تعزيز الحراسات حول مقر إقامة القضاة المشرفين على االنتخابات والكائن فى مكان لم يعلن عنه، ومنه سيتم نقلهم صباح 

  .اليوم إلى مقر اللجان فى مدرعات شرطة

 0/05/5102 اليوم السابع

  مساعدو وزير الداخلية يتفقدون محيط لجان االنتخابات قبل ساعات من التصويت

 تفقد مساعدو وزير الداخلية ومدراء األمن محيط اللجان االنتخابية، للتأكد من االنتشار الشرطى ووجود الخدمات األمنية، قبل 

محافظة. وشددت القيادات االمنية على الضباط واألفراد المشاركون فى  00قبل ساعات من بدء التصويت بجولة اإلعادة فى 

  .عمليات التأمين باليقظة وتوسيع دائرة االشتباه

 0/05/5102 اليوم السابع

http://www.albawabhnews.com/1636991
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01122015&id=796e810c-226b-4d40-b5da-ba09a9de5635
http://www.youm7.com/story/2015/12/1/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%89--%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D9%85/2469332#.Vl1fCXYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/1/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%88-%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%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-/2469292#.Vl1fGHYrLIU
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 مساعد وزير الداخلية لالعالم : استمرار حالة االستنفار األمنى لتأمين اللجان والمقار االنتخابية

األمنى لتأمين جولة اإلعاذة أكد اللواء أبوبكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع اإلعالم والعالقات استمرار حالة االستنفار 

رق وأضاف فى تصريح خاص لوكالة أنباء الش.محافظة 00بالمرحلة الثانية لالنتخابات البرلمانية ، والتى تجرى اليوم وغدا ب

 . أن الخدمات األمنية انتظمت أمام جميع اللجان والمقار االنتخابية لتأمينهااألوسط صباح اليوم الثالثاء 

 0/05/5102 بوابة األهرام

 ضباط متهمين بضرب تاجر مخدرات حتى الموت من قسم األقصر لحين انتهاء التحقيقات 2نقل 

ضباط من قسم شرطة األقصر بينهم رئيس مباحث القسم إلى  2عبد الغفار، وزير الداخلية، اليوم اإلثنين نقل قرر اللواء مجدي 

وتم نقل كل من رئيس مباحث قسم بندر األقصر الرائد .مديريات أخرى خارج األقصر بعد اتهامهم بضرب تاجر مخدرات حتى الموت

ومعاونيه النقيب إبراهيم عمارة إلى مديرية أمن اإلسماعيلية ومالزم أول أحمد خليفة محمد محمود إلى مديرية أمن بني سويف 

محمد أحمد محمد األبنودي إلي مديرية أمن السويس ومالزم أول سمير هاني حسين إلى مديرية أمن بورسعيد ومالزم أول باهر 

 طه إلى مديرية أمن القليوبية لحين انتهاء تحقيقات النيابة.

 01/00/5102 بوابة األهرام

 مصدر أمني: الجسم الغريب في رمسيس عبارة عن "زجاجة رمل"

تلقت اليوم اإلثنين، بالًغا بالعثور على جسم غريب بالقرب من مسجد  قال مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة، إن إدارة المفرقعات

وأضاف المصدر، إنه بانتقال خبراء المفرقعات إلى محل البالغ، تبين سلبيته، وأن الجسم عبارة عن زجاجة مياه .الفتح برمسيس

 معدنية داخلها رمال، مؤكًدا على خلوها التام من أي مواد متفجرة.

 01/00/5102 البوابة نيوز

 -محاكم ونيابات :

 المحكمة اإلدارية العليا ترفض كافة الطعون علي انتخابات الجولة األولي من المرحلة الثانية

التي تطالب ببطالن قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة اإلدارية العليا بتأييد أحكام القضاء اإلداري برفض كافة الطعون 

 .طعًنا 56انتخابات دوائر بمحافظات المرحلة الثانية وعددها 

 0/05/5102 بوابة األهرام

 إحالة أمين شرطة قتل صاحب كشك بالخطأ في أوسيم للمحاكمة الجنائية

أحالت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، أمين شرطة متهما بقتل صاحب كشك عن طريق الخطأ عقب إصابته بطلقة نارية 

كانت النيابة قد أخلت .بأوسيم، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل الخطأ أردته قتيال أثناء مطاردته لمتهمين بمنطقة بشتيل

آالف جنيه بعد ورود تحريات األجهزة األمنية التي أكدت عدم قصد المتهم قتل المجني عليه وأنه أطلق  2سبيل المتهم بكفالة 

 الرصاص على اثنين من المتهمين الهاربين.

 01/00/5102 بوابة األهرام

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/816708/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%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%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85--%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/5/35/816539/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%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%8A%D9%86%D9%82%D9%84--%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD.aspx
http://www.albawabhnews.com/1635572
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/NewsContent/4/7/816694/%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%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/816611/%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%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%83%D8%B4%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A3-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7.aspx
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 الداخلية تقيم دعوى ضد ضابط متهم بالتعذيب إللزامه بدفع التعويض من ماله الخاص

ة دعوى ضمان فرعية أمام محكمة القضاء اإلدارى باإلسكندرية دائرة البحيرة إللزام ضابط متهم بالتعذيب أقامت وزارة الداخلي

كانت محكمة القضاء اإلدارى باإلسكندرية الدائرة األولى بالبحيرة حددت  بسداد مبلغ التعويض من ماله الخاص، فى حالة إدانته.

ين ضد وزير الداخلية يطالبه فيها بالتعويض عن األضرار التى لحقته من جراء ديسمبر المقبل لنظر دعوى أحد المواطن 04جلسة 

قيام ضباط بأحد األقسام بمحافظة البحيرة بتعذيبه فى مناطق حساسة بجسده أثناء القبض عليه فى جناية شروع فى قتل 

 . حصل فيها على حكم جنائى بالبراءة

 01/00/5102 بوابة األهرام

 

 

 ديسمبر 52ألف جنيه.. وتأجيل القضية لجلسة  21إخالء سبيل إسالم البحيرى بكفالة 

كمة جنح مستأنف مصر القديمة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، إخالء سبيل الباحث فى الشئون اإلسالمية، قرر مح

سنوات التهامه بازدراء الدين اإلسالمى،  2ألف جنيه، وتأجيل النطق بالحكم فى طعنه على حكم حبسه  21إسالم بحيري، بكفالة 

 ديسمبر لتقديم المستندات. 52إلى جلسة 

 01/00/5102 بوابة األهرام

 

 «بندر المنصورة»األولى في  اإلدارية العليا تقضي بوقف حكم بطالن انتخابات الجولة

قضت دائرة فحص الطعون االنتخابية بالمحكمة اإلدارية العليا، فجر اليوم الثالثاء، بوقف تنفيذ حكم بطالن انتخابات الجولة 

كمة حاألولى من المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب، بالدائرة األولى بمركز المنصورة ومقرها بندر المنصورة، حيث قبلت الم

طعن هيئة قضايا الدولة، بما يعني إجراء انتخابات اإلعادة بالدائرة في موعدها المقرر اليوم، وفقا للنتيجة المعلنة من لجنة 

 االنتخابات.

 0/05/5102 الشروق

 

 إخالء سبيل طالب بالشرطة وزميله بكفالة إلطالقهم النار بالمحلة

أصدر المستشار عمرو جميل رئيس نيابة أول المحلة، قراًرا بإخالء سبيل طالب بكلية الشرطة وزميله إلطالقهما األعيرة النارية 

 0بلدية المحلة الكبري، مما تسبب في إصابة في مشاجرة مع مواطنين أثناء زفة عروسين بمنطقة شكري القوتلي أمام نادي 

 ألف جنيه. 51مواطنين بطلقات خرطوش، وذلك مقابل كفالة مالية قدرها 

 01/00/5102 البوابة نيوز

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/5/35/816602/%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%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%B6%D8%AF-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/816505/%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%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A9--%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01122015&id=db5a3f30-4654-466c-a299-3566b2a7db87
http://www.albawabhnews.com/1636274
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 آالف جنيه بتهمة التشهير بمحمد أبو العينين 01تغريم "روز اليوسف" 

آالف جنيه التهامهما بنشر أخبار  01بتغريم رئيس تحرير مجلة روز اليوسف والصحفي بالجريدة  جنح قصر النيلقضت محكمة 

 كتعويض مدنى. 2110كاذبة عن رجل األعمال محمد أبو العينين وإلزامهما بتعويض مدنى 

 01/00/5102 البوابة نيوز

 لة بالغ يتهم مدير "المصري اليوم" بالتخابر مع أمريكا لنيابة أمن الدولةإحا

أحال النائب العام، البالغ المقدم من شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، إلى نيابة أمن الدولة العليا، 

فتحي أبوحطب بإجراء مكالمة هاتفية مع شخص للتحقيق فيما ورد به من وقائع تتعلق بقيام مدير جريدة المصري اليوم 

 يناير، تناوال فيها بعض األمور التي تخص األمن القومى المصرى. 52أمريكى مجهول إبان ثورة 

 01/00/5102 البوابة نيوز

 -اعتقاالت :

 بتهمة االنتماء لألخوان واللجان النوعية  شخص 51القبض على  

بتهمة  أشخاص 2بتهمة االنتماء لجماعة األخوان وانهم من القيادات الوسطى لها  و  شخص 02ألقت قوات األمن القبض على 

 االنتماء إلى اللجان النوعية لألخوان.

 0/50/5102  البوابة نيوز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.albawabhnews.com/1635454
http://www.albawabhnews.com/1635150
http://www.albawabhnews.com/1637112


 

 

5102ديسمبر    مرصد اإلعالم المصري       26   نشرة 01

 

 الشأن العسكرى

 

 اإلعالن عن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات بالكلية الحربية

صدق الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربى على اإلعالن عن قبول دفعة جديدة 

( مهندسين والدفعة رقم 14( أطباء والدفعة رقم )012، الدفعة رقم )5109من خريجى الجامعات بالكلية الحربية دفعة يناير 

صرح بذلك اللواء أركان  م5102نوفمبر  56( رئيسات تمريض، وذلك اعتباًرا من يوم األحد الموافق 014( مختلط والدفعة رقم )95)

 .د العسكـريةحرب جمال أبو إسماعيل مدير الكلية الحربية ومدير مكتب تنسيق الكليات والمعـاه

 01/00/5102 موقع وزارة الدفاع

 

 

 القوات المسلحة توفر فرص للعمل فى مجال اللغة الروسية

ية لصالح معهد تعلن القوات المسلحة عن توفير فرص عمل لذوى الكفاءة والخبرة للعمل كمترجمين فى مجال اللغة الروس

اللغات للقوات المسلحة، وذلك من خريجى كليات األلسن واللغات والترجمة قسم "اللغة الروسية" والعاملين فى مجال اإلرشاد 

 . السياحى "قسم روسى" من الذكور فقط ممن لديهم الخبرة فى أعمال الترجمة

 0/05/5102 موقع وزارة الدفاع

 

 

http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=28868
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