كهيت انعهىو

خذياث انًكخبت

• ٔظُ لغُ خذِاخ اٌّغرف١ذ ٓ٠خالي ؽٙش وأ ْٛاألٚي

ِ 2016عّٛػح ِٓ اٌخذِاخ ػٓ تؼذ ٌـ ِ 139غرف١ذاً ِٓ

َشرة شهريت – انعذد انخاسع وانخًسىٌ  -كاَىٌ األول 2016

خاسض اٌعاِؼح ػثش ٚعائً االذصاي اٌّراحح٘( :اذف ،تش٠ذ

يكخبت يىسف أحًذ انغاَى – انًكخبت انرئيسيت

ئٌىرشِ ِٓ )ٟٔٚصش ،اٌّغشب ،غضج ،اٌضفح اٌغشت١ح

َشرة انًكخبت اإلخباريت

( فٍغط.(ٓ١
• ذمذ ُ٠حٍماخ ذذس٠ث١ح ٚذؼش٠ف١ح ٌطٍثح  Seminarحٛي

خذِاخ اٌّىرثح ٚو١ف١ح اعرخذاَ ِصادس اٌّؼٍِٛاخ ٌـ380
طاٌثا ً ِٓ دائشج اٌؼٍ َٛاٌّاٌ١ح ٚاٌّصشف١ح ،تشٔاِط ِاظغر١ش
اٌرخط١ظ اٌحضش ،ٞدائشج اٌّحاعثح ،دائشج اٌٍغح اٌفشٔغ١ح،
تشٔاِط ِاظغر١ش اٌذساعاخ اٌذ١ٌٚح ،دائشج إٌٙذعح

إحصاءاث انًسخىدع انًعهىياحي "فضا"
ِٕز ئطالق "فضا" فٚ 2016/10/17 ٟصً ػذد اٌّٛاد اٌّحٍّح
ػٍ ٗ١تـحذٚد ِ 3400ادج ،تاإلضافح اٌِ 720 ٝادج ِٓ ِمرٕ١اخ
اٌّرحف ،وّا ٚصً ػذد اٌصفحاخ اٌّفٙشعح ػٍ ٝظٛظً
ِٚغرٛدػاخ أخش ٜاٌ ٝأوصش ِٓ  47أنف رابظ.
ورشت عًم حىل انًسخىدع انًعهىياحي "فضا"
اِرذاداً ٌٛسػ اٌؼًّ اٌرؼش٠ف١ح تاٌّغرٛدع اٌّؼٍِٛاذ ٟاٌشلّٟ
"فضا" ذاتؼد اٌّىرثح ذٛاصٍٙا ِغ تؼض وٍ١اخ اٌعاِؼح
ٚدٚائش٘ا ٚواْ آخش٘ا وٍ١ح اٌؼٍ َٛتراس٠خ .2016/12/20
أقىال في انكخب وانًكخباث
 الشأ وراتاً ظ١ذاً شالز ِشاخ أٔفغ ٌه ِٓ أْ ذمشأ شالشح ورة
ظ١ذج( .ػثاط اٌؼماد)
 اٌىرة عؼادج اٌحضاسج تذٙٔٚا ٠صّد اٌراس٠خ ٠ٚخشط
األدب ٠ٚرٛلف اٌؼٍُ ٠ٚرعّذ اٌفىش ٚاٌرأًِ( .أحذ اٌفالعفح )
 ل ً١ألسعط : ٛو١ف ذحىُ ػٍ ٝئٔغاْ ؟ فأظاب :أعأٌٗ وُ
وراتا ٠مشأ ِٚارا ٠مشأ.

وصم انًكخبت حذيثا ً عٍ طريق اإلهذاء
• ذُ اعرالَ  167عُىاَا ً تاٌٍغر ٓ١اٌؼشت١ح ٚاإلٔعٍ١ض٠ح ِٓ ورة
ِٚعالخ ٚسعائً ِاظغر١ش ِٓ تؼض األفشاد ٚاٌّإعغاخ:-
 ِىرثح ظاِؼح اٌخٍ.ً١ األعرارػ١غ ٝصشاؿ.إهذاءاث نًؤسساث يحهيت
لاِد اٌّىرثح تا٘ذاء ِعّٛػح ِٓ اٌىرة تاٌٍغر ٓ١اٌؼشت١ح ٚاإلٔعٍ١ض٠ح
ٚػذد٘ا  198وراتا ٌٍعٙاخ اٌراٌ١ح -:
 يذرست انبطريركيت انالحيُيت انثاَىيت – بيرزيج . يكخبت دراساث انًرأة. يكخبت يعهذ انحقىق. أسري سجٍ عىفر.َ ....شيطىٌ يكخبيا
ضّٓ صا٠ٚح " ٔؾ١طِ ْٛىرث١ا" فمذ حمك ف٘ ٟزا اٌؾٙش:
اٌطاٌة تالي ؽٍؼ (ِاظغر١ش) أػٍ ٝسلُ اعرؼاسج  19 ٛ٘ٚوراتا ً ،ذالٖ
اٌطاٌة ِحّذ أحّذ ( تىاٌٛسٛ٠ط)  17وراتا ً.

اٌّ١ىأ١ى١ح ٚاٌّ١ىاذشٔٚىظ ،وٍ١ح اٌحمٛق ٚاالداسج اٌؼاِح،
دائشج ػٍُ االظرّاع.
زوار يٍ خارج انجايعت
• ذُ اعرمثاي  536طاٌثا ً ٚطاٌثح ِٓ ِ 14ذسعح ِٓ ِٕاطك
ِخرٍفح ِٓ اٌضفح اٌغشت١ح؛ اٌمذط ،اٌخٍ ،ً١ظٕ ،ٓ١طٌٛىشَ،
ساَ هللا ٔٚ ،اتٍظ.
ورشاث عًم
تراس٠خ  2016/12/21ؽاسن سؤعاء األلغاَ ذغش٠ذ ؽحادج ،عٍ١ٙح
أت ٛغض١ةِ ،حّٛد ِشاس ٚاٌّغاػذج االداس٠ح ذغش٠ذ دٌ ٛفٚ ٟسؽح
ػًّ تؼٕٛاْ " إدارة انهجاٌ" ٚاٌر ٟػمذخ ف ٟلاػح االظرّاػاخ ِثٕٝ
االداسج – اٌطاتك اٌصاٌس.

