تعريف
مرصد اإلعالم المصري ،نشرة يومية تتناول خالصات موجزة ألهم القضايا التي
تناولتها وسائل االعالم المصرية (القومية ،الحزبية ،والخاصة) وكذلك المواقع
االلكترونية وصفحات التواصل االجتماعي الرئيسة.
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:
ـــــــــــــــــــــ

وزير الخارجية يلتقى بوزير خارجية لبنان على هامش اجتماع فيينا الخاص
بسوريا
صرح المتحدث الرسمى باسم وزير الخارجية بأن وزير الخارجية سامح شكرى حرص على عقد لقاء ثنائى مع وزير الخارجية
اللبنانى “جبران باسيل” على هامش االجتماع الوزارى الخاص بسوريا فى العاصمة النمساوية فيينا حيث تناول اللقاء
االوضاع فى سوريا وسبل دعم الحوار السياسي بين األطراف السورية والعالقات المصرية اللبنانية باإلضافة إلى األوضاع
على الساحة اللبنانية .وأضاف أن وزير الخارجية أكد لنظيره اللبنانى حرص مصر الكامل على دعم استقرار وسالمة لبنان
وإلى اعتزامه القيام بزيارة الى لبنان فى اقرب فرصة ممكنة الستكمال المشاورات مع المسئولين والقيادات السياسية
اللبنانية.
موقع وزارة الخارجية المصرية-األهرام 5112/11/1

مصر تشارك في اجتماع وزاري ثالثي حول ليبيا بالجزائر
صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن سامح شكري وزير الخارجية يتوجه إلى الجزائر
للمشاركة في االجتماع الثالثي الذي يعقد على مستوى وزراء خ ارجية مصر والجزائر وإيطاليا للتشاور بشأن تطورات األزمة
الليبية وسُبل دعم جهود تشكيل حكومة الوفاق الوطني وأوضح "أبو زيد" بأن هذا االجتماع هو اللقاء الثالث لتلك اآللية
التشاورية الثالثية المعنية بمتابعة الوضع في ليبيا وأشار المتحدث إلى أن "شكري" سيؤكد خالل االجتماع على ضرورة
توصل األطراف الليبية إلى توافق سريع حول تشكيل حكومة الوفاق الوطني وأن تعكس تلك الحكومة التوازن السياسي

والجغرافي بين المناطق المختلفة في ليبيا.
موقع وزارة الخارجية المصرية-األهرام 512/11/1

وزير الخارجية :األزمة الليبية دخلت نقطة فارقة
أكد سامح شكري وزير الخارجية أن اللجنة الثالثية التى تضم مصر والجزائر وإيطاليا تجتمع بشكل دورى لتقييم أهم
التطورات الخاصة باألوضاع فى ليبيا .وأشار شكري فى تصريح خاص أدلى به لوكالة أنباء الشرق األوسط لدى وصوله اليوم
األحد إلى الجزائر ـ إلى أن األزمة الليبية دخلت فى مفترق طريق مهم .وقال وزير الخارجية إن دخول األزمة الليبية مفترق
طريق هام متصل باالتفاق الذى صاغه المبعوث األممى السابق برنادينو ليون والتعديالت التى أدخلت عليه والمشاورات
المكثفة التى عقدت فى القاهرة وفى اإلسكندرية بين الرئيس عقيلة صالح وأطراف عديدة سواء من ليبيا أو من أطراف
دولية مما يؤشر على أننا فى نقطة فارقة.
بوابة األهرام 5112/11/1
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شكري يلتقي الممثلة العليا لألمن والخارجية لالتحاد األوروبي
يلتقي وزير الخارجية سامح شكري مع الممثلة العليا لألمن والسياسة الخارجية لالتحاد األوربي فيديريكا موجريني غدًا
األحد  5نوفمبر بالقاهرة يتناول اللقاء العالقات الثنائية والتطورات في فلسطين واليمن وليبيا بجانب األوضاع بسوريا
في ضوء نتائج االجتماع الذي عقد في فيينا مؤخرًا حول سوريا والذي شارك فيه سامح شكري مع وزراء خارجية أمريكا
وروسيا والسعودية وتركيا وإيران .من ناحية أخرى ،تلقي المسئولة األوروبية محاضرة بجامعة القاهرة بعد غدٍ الثالثاء 3
نوفمبر تتناول فيها كل ما يتعلق بالعالقات المصرية األوروبية والوضع بالمنطقة.
بوابة األخبار 5112/11/1

وفد من الرئاسة يتجه إلى لندن لإلعداد لزيارة السيسي
غادر مطار القاهرة الدولي وفد من رئاسة الجمهورية متجها إلى العاصمة البريطانية لندن وذلك لإلعداد لزيارة عبد
الفتاح السيسي المرتقبة للندن خالل األيام القادمة حيث يلتقي خاللها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لبحث
سبل التعاون المشترك بين البلدين وأيضا عددا من القضايا ذات االهتمام المشترك .وقال مصدر مسئول بالمطار إن
الوفد يضم  ٧أفراد من رئاسة الجمهورية.
بوابة األخبار 5112/11/1

الخارجية :نتابع أوضاع المتحجزين بالكويت بسبب المشاجرة
صرح السفير هشام النقيب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج بأن وزارة الخارجية تتابع
عن كثب بالتنسيق مع القنصلية المصرية فى الكويت أوضاع المواطنين المصريين المحتجزين على خلفية المشاجرة
التى نشبت فى الكويت مساء أمس السبت مع عدد من المواطنين الكويتيين .وكان مواطن كويتي على إثر المشاجرة
دهس مواطن مصري توفى على الفور.
موقع وزراة الخارجية المصرية5112/11/1

الخارجية المصرية تنجح في اإلفراج عن مواطن محتجز في السعودية
أعلن السفير هشام النقيب "مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج" أن جهود القنصلية العامة
لجمهورية مصر العربية في جدة أسفرت عن اإلفراج المواطن محمد عبد اهلل عبد العزيز ،والذي كان محتجزًا في ترحيالت
الطائف بالمملكة العربية السعودية على خلفية سحب الجنسية السعودية من كفيله وإلغاء سجالته الحكومية ،األمر الذي
تعذر معه إصدار تأشيرة الخروج النهائي للمواطن المصري .
موقع وزارة الخارجية المصرية-األهرام 5112/11/1
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وزير الخارجية البريطاني يقدم تعازيه لوزير الخارجية الروسي في ضحايا الطائرة
أعلنت السفارة البريطانية عن اتصال أجراه وزيرها "فيليب هاموند" بنظيره الروسي سيرجي الفروف لتقديم العزاء بعد
سقوط طائرة روسية تحمل سياحًا في مصر وبعد انتهاء المكالمة مع الفروف قال وزير الخارجية "فيليب هاموند" تحدثت
مع وزير خارجية روسيا" ،أعزي الشعب الروسي في هذه الخسارة الكبيرة ،وقلبي مع عائالت وأصدقاء من فقدوا حياتهم في
هذا الحادث األليم" .وأضاف هاموند "أن البريطانيين الذين يعرفون ويحبون شرم الشيخ سيكونون أشد حزنًا ألن اإلجازة
التي كانت يجب أن تكون سعيدة قد انتهت هذه النهاية المفجعة لهذا العدد الكبير من العائالت".
بوابة األهرام 5112/11/1

رئيس البرلمان األوروبي يأسف لحادث سقوط الطائرة الروسية
أعرب رئيس البرلمان األوروبي "دونالد توسك" عن حزنه الشديد لتحطم الطائرة الروسية فوق جزيرة سيناء وقال توسك
في بيان عممته سفارة االتحاد األوروبي بالقاهرة "لقد أحزنني للغاية نبأ تحطم طائرة الركاب الروسية بسيناء اليوم
وسقوط العديد من الضحايا .وأضاف  :أود أن أتوجه بخالص التعازي لعائالت الضحايا وأحبائهم كما أتوجه بالتعازي أيضا
للسلطات الروسية والشعب الروسي".
بوابة األهرام 5112/11/1

"اإلخوان المسلمون" :فوز العدالة والتنمية دليل على قوة تركيا
اعتبرت جماعة اإلخوان المسلمين نتائج االنتخابات البرلمانية وأفرزت فوز حزب العدالة والتنمية أنها بينت "بما ال يدع
مجاال للشك كيف تقوى الدولة بقوة إرادة الشعب واختياره الحر حين ال يكون الحكم عسكريا وقمعيا واستبداديا .وهنأ
اإلخوان المسلمون في بيان للمكتب المكتب الخارجي للجماعة "حزب العدالة والتنمية وقيادته على فوزه المبهر بهذه
االنتخابات وتصدره للمركز األول بين كافة األحزاب المتنافسة وأيضا على النسبة الكبيرة التي حصل عليها من أصوات
الشعب التركي والتي تعبر عن تزايد ثقة الشعب التركي في الحزب ".وحذر البيان من "القمع والقهر وحكم البندقية الذي ال
يستهدف في المقام األول إال ضرب إرادة الناس وإحباطها.
عربي5112/11/1 51

السيسي يجرى اتصاال هاتفيا ببوتين ويؤكد على تقديم التسهيالت للجانب
الروسي وأسر ضحايا الطائرة
أجرى السيسي اتصاالً هاتفياً بالرئيس الروسي "فالديمير بوتين" أعرب خالله عن تعازيه للرئيس الروسي ولدولة روسيا
في ضحايا حادث طائرة الركاب الروسية التي سقطت بالقرب من مدينة الحسنة جنوبي العريش بسيناء
وصرح السفير عالء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيسي نوّه إلى متابعته المستمرة لتطورات
الحادث عقب عودته إلى مصر مشيراً إلى محصلة اإلجراءات التي قامت بها السلطات المصرية وتوجه رئيس مجلس الوزراء
إلى موقع الحادث لتفقده والوقوف على تطورات الموقف وأكد على تقديم كافة التسهيالت للجانب الروسي وألسر الضحايا .
بوابة األهرام 5112/11/31
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ألول مرة "مصر السيسي" تمنح صوتها إلسرائيل باألمم المتحدة
في سابقة هي األولى من نوعها منذ تأسيس دولة االحتالل اإلسرائيلي عام  1491صوتت مصر لصالح إسرائيل لمنحها
عضوية إحدى الهيئات التابعة لألمم المتحدة وذكرت وسائل إعالم عبرية أن إسرائيل حصلت على العضوية الكاملة في
لجنة "االستخدامات السلمية للفضاء الخارجي" التابعة لألمم المتحدة بعدما أيدت  111دولة منحها هذا المقعد وكانت مصر
من بين تلك الدول وفيما عارضت دولة ناميبيا بمفردها هذا القرار امتنعت  51دولة أخرى عن التصويت بينها دول عربية
هي قطر والجزائر والكويت وموريتانيا وسوريا وتونس والمغرب والسعودية واليمن بينما غابت ثالث دول عربية أخرى عن
جلسة التصويت وهي األردن وليبيا ولبنان.
عربي5112/11/31 51

سامح شكرى :بعض الدول تستغل حادث الطائرة للتأثير على اقتصاد مصر
أعلن سامح شكرى وزير الخارجية أن الحكومة الروسية وجهت الشكر للسلطات المصرية على المجهود الكبير الذى بذلته
كافة السلطات فى حادث الطائرة الروسية المنكوبة والتى سقطت بالعريش ولقى  511راكبا مصرعهم و 1من أفراد الطاقم.
وأكد الوزير أنه علينا الحذر فيما يتم نشره عن الحادث ،وألن هناك إجراءات تتخذ من بعض الدول األخرى تجاه الحادث لإليحاء
بما ليس حقيقيا مما يؤثر على االقتصاد المصرى ويؤدى إلى أضرار ويجب على تلك الدول أن تراعى العالقات التى تربطها
بمصر وال تفترض أى شىء إال عندما تكتمل التحقيقات ويتم إعالنها ألن الوقت ال يتحمل أى تكهن ،وذلك يخلق نوعا من
البلبلة تحقق مصالح تلك الدول المغرضة.
اليوم السابع 5112/11/31

مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار يلتقي برئيس بعثة االتحاد األوروبي في
القاهرة
استقبل السفير أسامة المجدوب مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار كل من السيد "الكسندر رودوس" المبعوث األوروبي
للقرن اإلفريقي والسفير "جيمس موران" رئيس بعثة االتحاد األوروبي في القاهرة وذلك في إطار تبادل وجهات النظر بين
مصر واالتحاد األوروبي في القضايا اإلقليمية التي تهم الطرفين وتناول االجتماع الشأن الليبي حيث أكد مساعد وزير
الخارجية لشئون دول الجوار مساندة مصر لجهود "برناردينو ليون" المبعوث األممي لليبيا في التوصل التفاق سياسي ينهي
حالة االنقسام الحالية في ليبيا ويعيد االستقرار واألمن للبالد بعد تشكيل حكومة وفاق وطني تفي بتطلعات الشعب
الليبي .كما استعرض المجدوب آخر تطورات هذه المفاوضات والجهود المصرية والدولية الرامية إلي إنجاحها.
موقع وزراة الخارجية المصرية-األهرام5112/11/31
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وزير الخارجية المصري يقدم التعازي لنظيره الروسي في حادث الطائرة المنكوبة
صرح المستشار احمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن سامح شكري وزير الخارجية أجرى اتصاال بوزير
خارجية روسيا سرجي الفروف حيث قدم له التعازي في حادث الطائرة الروسية المنكوبة مؤكدا على التزام السلطات
المصرية بالتوصل إلى كافة مالبسات الحادث بالتعاون الكامل والتنسيق مع الجانب الروسي وأضاف أبو زيد بان وزير خارجية
روسيا أعرب خالل االتصال عن تقدير بالده للجهود التي تقوم بها السلطات المصرية في التعامل مع أثار الحادث والكشف
عن مالبساته معربا عن تطلع الجانب الروسي الستمرار التعاون والتنسيق مع مصر خالل الفترة القادمة.
موقع وزارة الخارجية المصرية-األهرام 5112/11/31

سفيرة مصر في أذربيجان تقدم أوراق اعتمادها
استقبل الرئيس األذربيجاني "الهام علييف" سفيرة مصر الجديدة في العاصمة األذربيجانية باكو "سوزان محمد جميل"
حيث قدمت له أوراق اعتمادها ببالده .وقد نقلت السفيرة خالل اللقاء تحيات السيسي إلى نظيره األذربيجاني وتم خالل
هذا اللقاء ايضا التأكيد علي أهميه العالقات المصريه األذربيجانية في مختلف المجاالت وان هناك افاق واعده لتنميتها
وخاصة في مجاالت التجارة والطاقة والتعاون األمني .كما جري التأكيد أيضا على التقارب في وجهات النظر بين مصر
وأذربيجان في عدد من القضايا الدولية واالقليمية ذات االهتمام المشترك واهمية استمرار التنسيق والتعاون في المحافل
الدولية المختلفة.
بوابة األخبار 5112/11/31

شكري يلتقي مع وزيري الخارجية األمريكي والروسي قبيل اجتماع فيينا
التقى وزير الخارجية سامح شكري بنظيريه الر وسي واألمريكي سيرجي الفروف وجون كيري في فيينا للتباحث حول األزمة
السورية ،الجمعة ،قبيل بدء االجتماع الموسع حول األزمة السورية .يذكر أنه قد تم االتفاق على عقد هذا اللقاء خالل
االجتماع الرباعي الذي عقد في فيينا يوم  53أكتوبر الجاري بمشاركة وزراء خارجية أمريكا وروسيا والسعودية وتركيا ،حيث
تم التأكيد على أهمية توسيع نطاق المشاركة في تلك االجتماعات لتشمل الدول اإلقليمية الهامة ذات التأثير في الملف
السوري ومن بينها مصر وأشار المتحدث الرسمى باسم وزراة الخارجية المصرية إلى أن الوفد المصرى برئاسة شكرى أكد
خالل اال جتماع المنعقد حاليا فى فيينا على ضرورة التحرك العاجل من أجل إطالق العملية السياسية فى سوريا وأن
الحوار هو الحل الوحيد لوضع مقررات اجتماع جنيف 1موضع التنفيذ.
بوابة األخبار 5112/11/31
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السيسي يهاجم الحركات اإلسالمية في العالم العربي
هاجم السيسي الحركات اإلسالمية في العالم العربي وقال إنها سعت إلى تحقيق "شكل جديد من أشكال احتكار المشهد
السياسي" واعتمدت في ذلك على "دعم بعض األطراف التي راهنت" عليها وتعاونت مع " القوى األكثر تطرفا في المنطقة
وقال السيسي في كلمة له في الجلسة االفتتاحية لمنتدى "حوار المنامة" في البحرين" :لقد ظن البعض عندما تحركت
الشعوب العربية للمطالبة بالتغيير أن التيارات التي توظف الدين ألهدافها السياسية هي المرشحة ألن تسود المنطقة
بتأييد جماهيري" وأضاف السيسي "واعتقد البعض أن هذه التيارات معتدلة سياسيا وقادرة على احتواء تطلعات شعوبها
وعلى احتواء وتوجيه قوى التطرف واإلرهاب واتهم الحركات اإلسالمية بأنها ال تفهم تاريخ المجتمعات العربية وال تسعى
لتحقيق مقاصد ثوراتها وقال إنها سعت لتحقيق "شكل جديد من أشكال احتكار المشهد السياسي واستخدمت أساليب نفت
عنها "قطعا صفات االعتدال واالنتماء الوطني وأوضح أن مفهوم "الدولة الوطنية أصبح مهددا في المنطقة العربية وقال
إن "المليشيات والجماعات الخارجة عن القانون والحاملة للسالح" أضحت "في سباق مع ما هو مستقر من مبادئ احتكار
الدولة ألدوات فرض القانون بل وأصبحت فكرة سيادة القانون في بعض دولنا تنكسر أمام نزعات طائفية ودينية ومحلية
وغيرها".
عربي5112/11/31 51

سفير مصر في موسكو يؤكد أن العالقات بين مصر وروسيا دخلت مرحلة الشراكة
االستراتيجية
أكد د .محمد البدري سفير مصر في روسيا خالل المؤتمر الذي استضافه المجلس الروسي للعالقات الخارجية بالتعاون مع
المجلس المصري للشئون الخارجية حول العالقات المصرية الروسية في العاصمة الروسية موسكو أن العالقات المصرية
الروسية دخلت مرحلة الشراكة اإلستراتيجية بفضل العالقات القوية بين القيادتين وأن هذه العالقات تتنامى في شتى
المجاالت .مشيراً إلى أن تنامي هذه العالقات يخدم مصلحة الدولتين واالستقرار في منطقة الشرق األوسط خاصة مع وجود
رؤية مشتركة لضرورة محاربة اإلرهاب بشكل شامل وبدون انتقائية فضالً عن القناعة المشتركة بضرورة الحفاظ على
كيان الدولة في هذه المنطقة والتوصل إلى السالم الشامل في الشرق األوسط.
موقع وزارة الخارجية المصرية5112/11/31

السفير األمريكي :استقرار مصر على كافة األصعدة هو شرط أساسي الستقرار
المنطقة بالكامل
صرح السفير "روبرت ستيفين بيكروفت" سفير الواليات المتحدة األمريكية لدى مصر بأن رؤية الحكومة األمريكية لمصر
تتضمن أنها دولة محورية وقائدة في منطقة الشرق األوسط وذات دور إستراتيجي مهم وشدد على أن استقرار مصر على
كل األصعدة هو شرط أساسي الستقرار المنطقة بالكامل وأوضح السفير األمريكي لدى القاهرة خالل لقاء مع الدكتورة سحر
نصر وزيرة التعاون الدولي أن حكومة الواليات المتحدة األمريكية حريصة على استمرار الشراكة بين البلدين وتعزيزها
وتقديم الدعم الكامل لمصر وفقًا لألولويات واالحتياجات المصرية للمرحلتين الحالية والمقبلة وذلك من خالل توفير
التعاون الفني والمالي ومساندة مصر دوليًا في خطوات البرنامج االقتصادي والتنموي .
بوابة األهرام 5112/11/31
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السفير البريطاني يدعوا الشباب المصري للحصول على الماجستير من بالده
دعا السفير البريطاني بالقاهرة جون كاسن الشباب المصري إلى التقدم للحصول على منح "تشيفينينج" لنيل درجة
الماجستير من بريطانيا  .وأشار السفير عبر الصفحة الرسمية للسفارة البريطانية بالقاهرة على موقع التواصل اإلجتماعى
"فيس بوك" إلى أن هذه المنحة تغطى تكاليف السفر واإلقامة والمصروفات الدراسية ولفت كاسن إلى أن آخر موعد
للتقديم للحصول على المنحة هو الثالث من نوفمبر المقبل قائال :باللغة العامية العربية "ياال يا شباب ".
بوابة األهرام 5112/11/31

سفير مصر فى أوكرانيا يلتقي بوزير السياسات اإلعالمية األوكرانى
التقى السفير "أسامة توفيق بدر" سفير مصر فى أوكرانيا بالسيد "يورى ستيتس" وزير السياسات اإلعالمية األوكرانى حيث
أعرب الوزير عن اهتمام بالده بالتعاون مع مصر فى المجاالت اإلعالمية ألهميتها وللدور الرائد الذى تقوم به مصر فى
المنطقة و أضاف الوزير أن أوكرانيا ترغب فى استقبال مواد إعالمية مصرية وسياحية إلذاعتها علي شبكة تليفزيوناتها
الرسمية مقابل أن تقوم مصر باستقبال المواد اإلعالمية األوكرانية التى تذاع بلغات متعددة كما طلب مساعدة مصر فى
أن تصبح أيضاً باللغة العربية.
موقع وزارة الخارجية المصرية 5112/11/31

رئيس الوقف السني بالعراق :ننسق مع مؤسسات مصر الدينية لصياغة استراتيجية
شاملة لمحاربة اإلرهاب
عبر الشيخ "عبد اللطيف الهميم" رئيس ديوان الوقف السني في العراق عن قناعته بأن مصر قادرة في المرحلة الراهنة
على ممارسة دور إيجابي وفعال في العراق وكشف أنه تم االتفاق خالل اللقاءات التي أجراها مع كل من أحمد الطيب شيخ
األزهر وشوقي عالم مفتى الديار المصرية ومختار جمعة وزير األوقاف على صياغة إستراتيجية حقيقية وتتسم بالفعالية
للعمل المشترك لمواجهة الظاهرة اإلرهابية الفتًا الى أنه سيتم في المرحلة القادمة وضع آليات لوضع آليات محددة وحزمة
من اإلجراءات لتنفيذ هذه اإلستراتيجية على نحو يسهم في القضاء على هذه الظاهرة على أسس فكرية ودينية وثقافية
واجتماعية واقتصادية.
بوابة األهرام 5112/11/31

ضاحى خلفان :فوز حزب أردوغان بانتخابات تركيا يعنى استمرار استهداف مصر
قال ضاحى خلفان تميم قائد شرطة دبى السابق" :ال ينتظر من حزب أردوغان إال خراب الوطن العربى" ،مشيرًا إلى أن
أردوغان أكبر داعم لإلخالل باألمن القومى العربى .وأضاف خلفان عبر حسابه على موقع التواصل االجتماعى "تويتر"" :من
ضمن مشروع تفتيت الوطن العربى فوز أردوغان الستكمال هجومه على مصر التى أفشلت المخطط فى المرة األولى
لتفتيتها" .وأكد أن فوز أردوغان من جديد يعنى أن مصر ال تزال الهدف لخطة تغيير خارطة الشرق األوسط الذى قال عنه
رئيس االستخبارات الفرنسية إنه لن يعد كما كان.
اليوم السابع
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الغارديان :لماذا يستقبل ديفيد كاميرون دكتاتور مصر؟
نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريرا ،حول الزيارة المنتظرة للسيسي إلى لندن انتقدت فيه رئيس الوزراء البريطاني
ديفيد كاميرون وتسائلت لماذا؟ الذي رحب في سنة  5111بالثورة المصرية وتظاهر بدعم الديمقراطية أصبح اليوم يضع
يده في يد الجنرال الذي نفذ انقالبا أطاح بالمسار الديمقراطي وآمال الثورة المصرية.
عربي51

"رايتس ووتش" :منع السفر يحوّل مصر إلى سجن كبير
دانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" منعَ السلطات المصرية عشرات المواطنين من السفر خارج البالد طوال العام
الماضي" ،بال سند قانوني" وفق البيان الصادر عنها مستنكرة تزايد إجراءات التضييق والترهيب من قِبل أجهزة األمن بما
يشمل مصادرة جوازات السفر .وأشار البيان إلى أن مِن بين الذين تعرضوا للمنع من السفر قيادات وأعضاء أحزاب سياسية
ونشطاء شباب ،وعاملون في منظمات غير حكومية ومُساعد سابق للرئيس األسبق محمد مرسي مطالبة السلطات المصرية
بإنهاء هذه القيود غير القضائية ،وأن تتيح للمواطنين الطعن في قرارات منع السفر وإعادة جوازات سفرهم إليهم ووثّقت
هيومن رايتس ووتش  35حالة على األقل لمصادرة ضباط أمن المطار جوازات سفر نشطاء سياسيين وعاملين بمنظمات
غير حكومية مع إخبارهم بأن األمن الوطني "سيتصل بهم" ولم يتمكن أغلبهم من استعادة جوازاتهم.
مصر العربية

موقع إسرائيلي :بعد حادث الطائرة السياحة المصرية في اإلنعاش
رأى "عساف جبور" محلل الشئون العربية بموقع ” "nrgاإلسرائيلي إنه إذا اتضح سقوط طائرة الركاب الروسية نتيجة
عملية إرهابية لـ"داعش" فإن هذا يمثل إشارة سيئة للغاية للسياحة المصرية .وأضاف أن "صور الجثث المتفحمة تضر
بجهود روسيا ومصر إلعادة السياح الروس لبالد الفراعنة واستعرض "جبور" في مقال بعنوان "كارثة سيناء..كابوس مصر
يتحقق" الجهود التي بذلها نظام السيسي إلنعاش السياحة واالعتماد بشكل كبير على السياح الروس الذين تجاوز عددهم
العام الماضي الـ  5مليون سائح وأخلص فى النهاية ان هذا الحادث سيؤثر بشكل مباشر على السياحة فى مصر.
مصر العربية
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السياسة الداخلية -:
الرئاسة المصرية -:

السيسي يوافق على إنشاء مجمع لألسمدة الفوسفاتية والمُركبة بالعين السخنة
اجتمع السيسي برئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة ورئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ورئيس مجلس
إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة وممثلي الشركات الفائزة بمناقصة إنشاء مجمع لألسمدة الفوسفاتية والمُركبة في
مصر بمنطقة العين السخنة وصرح السفير عالء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خالل االجتماع
بحث جوانب التعاقد على المشروع والذي سيتم تنفيذه من قِبل ثالث شركات من كبريات الشركات المنفذة لمصانع األسمدة
الفوسفاتية في العالم بتكنولوجيا إيطالية وأسبانية وصينية وذلك للوفاء باحتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض .
بوابة األهرام – الصحف القومية – الصحف المستقلة 5112/11/1

السيسي :حل أزمة الكهرباء تكلف  121مليار جنيه
ألقى السيسى كلمة خالل "الندوة التثقيفية العشرون" التي نظمتها القوات المسلحة وأكد أن أهم ما واجه مشكلة توفير
الطاقة و 51ألف ميجاوات خالل عامين بلغ تكلفتهم  121مليار جنيه في بلد يعاني من أزمات اقتصادية طاحنة وأعلن أن
مشكلة الغاز ستنتهي بالكامل قبل نهاية الشهر الجاري للمشروعات الحالية والمقبلة وأضاف أن أي مشكلة ال تحل ببساطة
وانه يحاول أال ينقل تلك المشاكل يوميًا للشعب المصري "علشان ما انكدش عليه" لكنه أيضا ال يريد أن يخدعه .
بوابة األهرام – الصحف القومية – الصحف المستقلة 5112/11/1

السيسى لألعالميين يعنى اإلعالم ما فيهوش كوارث وال ايه ؟
علَق السيسى على األزمة التى وقعت فى محافظة اإلسكندرية بعد هطول األمطار بكميات كبيرة وغرق الشوارع بها قائالً:
"السنوات الخمس الماضية كان لها تأثير كبير على قدرة الدولة وأجهزتها وبنيتها األساسية وإن مصر تعيش فى ظروف
صعبة منذ سنوات ولم يقال فى موضوع إسكندرية إنه يوجد  01ألف منزل تم بنائهم خارج التخطيط بدون صرف صحى أو
كهرباء أو مياه وهذا أحد أعراض السنوات الماضية"واستطرد قائال أحد اإلعالميين بيقول :الرئيس قاعد مع بتوع سيمنز
وسايب إسكندرية تغرق مايصحش كده ..هذا أمر ال يليق ..إنتو بتعذبونى إنى جيت هنا وال إيه؟ "وأضاف غاضبًا" :فيه
بعض الناس فى اإلعالم مش عارفة وال فاهمة حاجة حاطة ميكروفون قدامها وبتتكلم منه إحنا مش بندوس على الزرار
ونخلص ونقول كل حاجة فيها كارثة طيب يعنى اإلعالم ما فيهوش كوارث وال إيه؟".
اليوم السابع -المصرى اليوم – وكالة أونا 5112/11/1

السيسى يصل مطار القاهرة قادم ًا من البحرين
وصل مطار القاهرة الدولى ظهر اليوم السبت ،الرئيس عبد الفتاح السيسى قادما من البحرين ،بعد جولة خارجية له
استغرقت  9أيام شملت أيضا اإلمارات و الهند .
اليوم السابع – الصحف القومية – الصحف المستقلة 5112/11/31

الحكومة المصرية -:

وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية" :تعديل الدستور غير وارد"
أكد المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن تعديل الدستور غير وارد موضحاً أن الدستور
من "القوانين الجامدة" أى وُلدت لتعيش فترة طويلة .وأضاف أن تعديل الدستور ليس نزهة الفتاً إلى أن هناك قيودًا على
تعديل الدستور جاء ذلك خالل لقائه ببرنامج " 41دقيقة".
اليوم السابع 5112/11/5
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رئيس الوزراء  111 :مليون جنيه الستكمال تطوير المناطق العشوائية
قرر شريف إسماعيل رئيس الوزراء توفير  111مليون جنيه الستكمال االعمال الجارية لتطوير المناطق العشوائية ذات
الخطورة الداهمة والمهددة للحياة خاصة فى محافظة القاهرة جاء ذلك خالل اجتماع وزارى عقده بحضور وزراء االسكان
والمالية والتضامن االجتماعى والبيئة والتنمية المحلية والصحة والثقافة ومحافظ القاهرة وقدم وزير االسكان خالل
االجتماع مقترحا لمشروع إلخالء مصر من المناطق المهددة للحياة فى  3سنوات بتكلفة تقدر بنحو  15.0مليار جنيه.
األهرام – الصحف القومية – الصحف المستقلة 5112/11/1

رئيس الوزراء يقدم العزاء للسفير الروسي ويؤكد االستعداد التام لتقديم الدعم
توجه شريف إسماعيل رئيس الوزراء إلى مقر السفارة الروسية بالقاهرة حيث قدم واجب العزاء للسفير الروسى فى ضحايا
حادث الطائرة الروسية ا لتى سقطت بسيناء وأكد رئيس الوزراء على التنسيق الكامل بين الجانبين المصرى والروسى فى
متابعة تداعيات الحادث وأن مصر على استعداد تام لتقديم كل الدعم المطلوب لنجاح فريقى العمل المصرى والروسى فى
تنفيذ مهامهم وأشار إلى أن وفدا من روسيا سيصل إلى القاهرة وذلك فى إطار من التنسيق التام للوصول إلى كافة الحقائق
الخاصة بالحادث كما عرض على السفير أستقبال مصر ألهالى الضحايا خالل الفترة الحالية .
بوابة األهرام – الصحف القومية – الصحف المستقلة 5112/11/31

هشام زعزوع :ال تأثير على السياحة حتى اآلن جراء سقوط الطائرة الروسية
صرح وزير السياحة هشام زعزوع إن سرعة التحقيقات ستساعدنا فى كشف أسباب الحادث ولكن إلى اآلن ليس هناك أسباب
محددة وأنه ال تأثير على السياحة حتى اآلن جراء هذا الحادث .
بوابة األهرام – الصحف القومية – الصحف المستقلة 5112/11/31

رئيس الوزراء يلتقى وزيرى الداخلية والطيران لمتابعة موقف الطائرة الروسية
عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء اجتماعًا مع اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية وحسام كمال وزير الطيران
للوقوف على موقف سقوط الطائرة الروسية بوسط سيناء .
اليوم السابع 5112/11/31

وفود خارجية -:

وزير النقل الروسى يصل القاهرة على رأس عدة وفود فى طائرة خاصة
استقبل مطار القاهرة الدولى عدة وفود روسية من مختلف الجهات على طائرة خاصة قادمة من موسكو وكان فى
استقبالهم وزير الطيران المدنى الطيار حسام كمال ووزير السياحة هشام زعزوع وذلك للوقوف على آخر المالبسات
والتحقيق ات فى حادث الطائرة الروسية المنكوبة ووصل المطار وزير النقل الروسى ووزير الطوارئ على طائرة خاصة
باإلضافة إلى وصول طاقم من خبراء الطيران والمحققين الروس ضم قرابة  31راكبًا لالطالع على آخر مالبسات الحادث كما
أنه من المقرر وصل طائرة ثالثة عليها  2شاحنات كبيرة لنقل الجثث على الطائرات.
اليوم السابع – وكالة أونا – فيتو 5112/11/31
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األنتخابات البرلمانية -:

"العليا لالنتخابات" :عدد ناخبى المرحلة األولى 2مليون 011و 229ألف
قال المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا لالنتخابات البرلمانية إن عدد الناخبين فى محافظات المرحلة األولى بعد
حذف  9دوائر بلغت  52مليون 213و 215ألف ناخب و أن عدد من أدلوا بأصواتهم بلغ  2ماليين 011و 229ألف أى بنسبة
حضور 11و %. 51وأشار إلى أن أعلى نسبة تصويت بين المحافظات جاءت فى محافظة مرسى مطروح بنسبة 92و %33وأقل
نسبة تصويت بين المحافظات هى محافظة اإلسكندرية بنسبة 13و %.19وأضاف إن جولة اإلعادة فى المرحلة األولى من
االنتخابات جرت فى  44دائرة انتخابية بين  911مترشحا على  514مقاعد وأجمالى عدد النواب فى المرحلة األولى حتى اآلن
 513نائبا فى النظام الفردى منهم  111منتمين لألحزاب المختلفة والباقى وعددهم  112مستقلين ويضاف إليهم  01نائبا
فى نظام القوائم.
بوابة األهرام – اليوم السابع – الوفد – الفجر – وكالة أونا 5112/11/31

األحزاب -:

برهامى مستعد للتعاون مع ساويرس حال التزامه بالدستور ذى المرجعية اإلسالمية
أكد ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية أنه على استعداد أن يتعاون مع نجيب ساويرس إذا التزم بالدستور ذى
المرجعية اإلسال مية وقال إن تشكيل حزب ساويرس للحكومة أمر يضايقه سياسيًا وأضاف انهإذا تجاوز بقوته المالية
واإلعالمية وطالب كما فعل سابقًا بتغيير الثوابت والمادة الثانية "هزعل من جميع الجهات" مضيفاً انه على استعداد أن
أضع يده فى يد الجميع إذا التزموا بالدستور ذى المرجعية اإلسالميةمن أجل مصلحة الوطن" جاء ذلك فى تصريحات نشرت
على الموقع الرسمى للدعوة السلفية.
اليوم السابع 5112/11/5

محمد أبو الغار":معندناش فلوس وال فلول"
فسر محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى حصول حزبه على عدد ضئيل من المقاعد بمجلس النواب المقبل
خالل المرحلة األولى لالنتخابات وهى  3مقاعد بعدة نقاط أولها الموقف االقتصادى للحزب موضحاً" :انهم حزب لديه كفاءات
ولكن ال يملك فلو ل أو فلوس أو قبلية وأضاف أن قانون االنتخابات قد تم تفصيله بطريقة تهدم األحزاب التى تشبه
"المصرى الديمقراطى .
اليوم السابع 5112/11/5

انقسام بـ"المصرى الديمقراطى"حول تقييم أدائه فى االنتخابات
يشهد الحزب المصرى الديمقراطى االجتماعى حالة من االنقسام حول تقييم أداءالحزب خالل المرحلة األولى من االنتخابات
البرلمانية حيث يعرب فريق عن رفضه ألداء الحزب ويطالب بإعادة تشكيل لجنة االنتخابات بينما يرى الفريق اآلخر أن أداء
الحزب مرضى فى ظل المناخ السياسي الحالى وضعف موارده .
بوابة األهرام 5112/11/1

أشرف ثابت  :الكنيسة انتقت مرشحين لدعمهم بالمرحلة األولى من االنتخابات
قال أشرف ثابت نائب رئيس حزب النور تعليقًا على المرحلة األولى من االنتخابات انه كان للكنيسة دور كبير فى العملية
السياسية ولكن األمر لم يكن مقتصرًا على التصويت فكان يتم انتقاء مرشحين تدعمهم الكنيسة وكل مرشحى الدوائر
الذين دعمتهم الكنيسة فى اإلسكندرية دخلوا جولة اإلعادة جاء ذلك خالل كلمة له فى ندوة نظمها مركز األهرام للدراسات
السياسية .
اليوم السابع 5112/11/1
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"سيف اليزل" ردا على سؤاله بشأن رئاسة البرلمان":لكل مقام مقال "
قال اللواء سامح سيف اليزل إن المجموعة التى تعاونت من أجل تدشين القائمة منذ البداية لم يكن فى خاطرها أبداً أن
تخطط ألن يكون من بينها رئيس مجلس النواب المقبل مشددًا على أن ليس هدفه أن يكون رئيسا للبرلمان المقبل وأضاف
ردًا على سؤال بشأن ما إذا كان سيترشح لرئاسة البرلمان حال طلب أغلبية النواب منه ذلك من عدمه أن هدفه الرئيسى
اآلن هو نجاح كل أعضاء القائمة بالبرلمان قائال" :أما ما سيحدث بعد ذلك فلكل مقام مقال".
اليوم السابع 5112/11/1

قوى سياسية ترفض تصويت مصر لصالح إسرائيل
أعرب التحالف الشعبى األشتراكى و الحملة الشعبية لمقاطعة اسرائيل بمصر " "BDSالتى تضم عددا من النشطاء وممثلى
بعض األحزاب مثل( المصرى الديمقراطى االجتماعى ومصر الحرية والتحالف الشعبي والكرامة وبعض القوى الثورية
والحركات الطالبية والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدنى وبعض الشخصيات العامة) ورواد مواقع التواصل
االجتماعى عن غضبهم واستنكارهم لتصويت مصر لصالح انضمام بعض الدول ومن بينها إسرائيل لعضوية لجنة األمم
المتحدة لالستخدامات السلمية للطاقة معتبرين أنه كان من األفضل اتخاذ موقف احتجاجى عربي موحد باالمتناع عن
التصويت ووصفوا تصويت مصر لصالح إسرائيل فى األمم المتحدة بكونه "سقطة" .
بوابة األهرام 5112/11/31

مرشح الوفد :ال صحة النسحاب المرشحين في شمال سيناء
نفى عماد البلك مرشح حزب الوفد لمجلس النواب في شمال سيناء ما تردد عن انسحاب عدد من المرشحين من االنتخابات
عقب حادث اغتيال مرشح حزب النور الدكتور مصطفي عبد الرحمن برصاص مسلحين .
بوابة األهرام – مصر العربية – األسبوع – صدى البلد 5112/11/31

"حماة وطن" :طالبنا الرئيس بتعيين عدلى منصور رئيسًا للبرلمان
قال اللواء محمد الغباشى مساعد رئيس حزب حماة الوطن وأمين اإلعالم إن الحزب سبق وأن طالب السيسى بتعيين
المستشار عدلى منصور فى منصب رئاسة مجلس النواب مشيرًا إلى أن الحزب يدعم بقوة فكرة توليه وأوضح أن الحزب
سيطالب فى حال عدم قبول المستشار عدلى منصور المنصب بتعيين اللواء محمد على بالل قائد حرب الخليج .
اليوم السابع 5112/11/1

مصر القوية :السيسي يغير العقيدة المصرية تجاه إسرائيل
وصف أحمد إمام المتحدث باسم حزب مصر القوية تصويت مصر لصالح إسرائيل لتصبح عضوًا في لجنة االستخدامات
السلمية للفضاء الخارجي بالموقف المخزي "الذي يُظهر مدى توجه النظام المصري في عهد السيسي لتغيير العقيدة
المصرية من اعتبار إسرائيل عدونا األول إلى دولة صديقة بينهما تكامل وتوافق وتنسيق وتحالف".
مصر العربية 5112/11/1

منظمات المجتمع المدنى -:

غرفة صناعة اإلعالم تقرر حظر ظهور مرتضى منصور على فضائياتها
قررت غرفة صناعة اإلعالم حظر ظهور المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى جميع الفضائيات التابعة
للغرفةكما قررت الغرفة حظر تغطية أى أنشطة أو مؤتمرات يكون طرفها يدعو لها أو يشارك فيها أو يتواجد بها
المستشار مرتضى منصور.
اليوم السابع 5112/11/1
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" 0إبريل" تعلن تضامنها مع مطالب العمال ضد "تخريب الصناعة الوطنية"
أعلنت حركة شباب  0أبريل التي أسسها أحمد ماهر دعمها وتضامنها مع إضرابات بعض عمال مصر في غزل المحلة وكفر
الدوار وسيمو للورق وطنطا للكتان وكل العمال الذين "ينتفضون" ضد إغالق المصانع جاء ذلك فى بيان صادر عن
الحركة .
بوابة األهرام 5112/11/31

التصريحات -:

جمال عنايت :أرفض فكرة المواجهة بين ثورتي يناير ويونيو في االنتخابات
رفض الكاتب الصحفي واإلعالمي جمال عنايت فكرة المواجهة بين ثورتي  52يناير و  31يونيو في االنتخابات النيابية
الجارية وأضاف أنّ مهمة اإلعالم هي توعية الناخبين وليس حشدهم للمشاركة واإلدالء بأصواتهم كما يُردد البعض وتابع
أنّ البعض أراد "سوء النية" في الربط بين نسبة اإلقبال على االنتخابات الجارية ودعوة الرئيس للمشاركة في هذه
االنتخابات وذلك من خالل محاوالت قياس شعبية السيسي وهذا مؤشر غير حقيقي الفتاً إلى أنّ الدولة لم تدعم قوائم
بعينها في هذه االنتخابات وأشار إلى أنّ الحصان الرابح فى هذه االنتخابات نواب الحزب الوطني الذي سعى إليهم الجميع
لكسب ودهم جاء ذلك خالل لقا ٍء له ببرنامج "ساعة من مصر" .
بوابة األهرام – نقال عن قناة الغد العربى األخبارية 5112/11/31

يسري العزباوي :المنافسة في االنتخابات البرلمانية تنحصر بين أعضاء الوطني
قال يسري العزباوي مدير منتدى االنتخابات بمركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية إن عودة ظهور المال السياسى
في االنتخابات النيابية الجارية وضعت الناخبين أمام حزب وطني جديد لكن بوجوه مختلفة في ظل غياب دور األحزاب
والمجتمع المدني وأضاف أن ضعف األحزا ب السياسية ستكشفه االنتخابات المحليات المقبلة موضحاً أن المنافسة في
االنتخابات النيابية الجارية باتت تنحصر على أعضاء الحزب الوطنى المُنحل وأوضح أن المحصلة النهائية للمشاركة فى
االنتخابات البرلمانية هى األدنى منذ ثورة الـ 52من يناير .
بوابة األهرام – البوابة نيوز – صوت األمة  -نقال عن قناة الغد العربى األخبارية 5112/11/54

سليمان جودة" :المال السياسي" سيحكم البرلمان بدالً من القيم والمبادئ
قال الكاتب الصحفي سليمان جودة إنّ مؤشرات نتائج المرحلة األولى من االنتخابات البرلمانية تدل على أنّ الصوت األعلى
سيكون لـ"المال السياسي" وليس للمبادئ والقيم التي يجب أنّ يتبناها المرشحين وأوضح أنّه على الدولة المصرية التعامل
مع تنامي دور "المال السياسي" ،مشدّدًا على أهمية دراسة تلك المؤشرات لالستفادة منها ،ولالستعداد للمرحلة الثانية من
االنتخابات جاء ذلك خالل لقا ٍء ببرنامج "الصفحة األولى .
بوابة األهرام – نقال عن قناة الغد العربى 5112/11/54

جورج إسحاق :نجاح المرأة واألقباط فى الفردى دليل على تفعيل مبدأ المواطنة
أكد جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق اإلنسان أن نجاح المرأة واألقباط فى الوصول إلى مقاعد مجلس الشعب
الفردية دليل على تفعيل مبدأ المواطنة واختفاء الدعاية والحشد الطائفى وتغير وعى المواطن الذى قيم المرشح بناء
على برنامجه وليس بناء على انتمائه العرقى أو الدينى.
اليوم السابع 5112/11/31
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بيان يستغل سقوط الطائرة الروسية للتحريض ضد مصر
أصدرت شخصيات مقربة من جماعة اإلخوان سقوط الطائرة الروسية فى سيناء للضغط على روسيا من أجل وقف ضرب
داعش فى سوريا وقال بيان صادر من أيمن نور وعبدالرحمن القرضاوى وعمرو دراج ومحمد محسوب" :ندعو الشعب الروسى
لمباشرة ضغوط فورية وحقيقية على قيادته للكف عن التدخل فى الشأن العربى وسحب قواتها وطائراتها من األراضى
واألجواء السورية" .وتابع البيان" :كما ندعو مؤسسات الدولة المصرية للحيطة واليقظة لمخططات المسّ باألمن القومى
المصرى".
اليوم السابع 5112/11/1

السناوي :تصويت مصر إلسرائيل مخزٍ ..وتبرير الخارجية "سذاجة دبلوماسية"
استنكر الكاتب الصحفي عبد اهلل السناوي تصويت مصر لصالح إسرائيل في لجنة االستخدامات السلمية للفضاء الخارجي
التابعة لهيئة األمم المتحدة ،واصفًا ذلك بـ "الموقف المخزي والمخجل"وقال إن التصويت المصري لصالح إسرائيل األول
من نوعه منذ إعالن قيام الكيان الصهيوني عام . 1491
مصر العربية 5112/11/1

عصام اإلسالمبولي :االنتخابات أفرزت نصف برلمان بـ "عوار"
قال عصام اإلسالمبولي ،الفقيه الدستوري إن المرحلة األولى النتخابات مجلس النواب أفرزت "نصف برلمان بعوار وأضاف
أن المشهد االنتخابي ترجم بشكل واضح الشبهات التي تالحق العملية االنتخابية وانتقد ما وصفه بسيطرة العصبيات
والعائالت والمال السياسي على المرحلة األولى النتخابات مجلس النواب معتبرا أن األحزاب والقوائم التي فازت بالمرحلة
األولى مجرد "واجهة لرجال المال".
مصر العربية 5112/11/31

باسم يوسف يسخر من تصويت مصر لصالح إسرائيل باألمم المتحدة
سخر باسم يوسف من تصويت حكومة مصر إلسرائيل لمنحها عضوية إحدى الهيئات التابعة لألمم المتحدة ألول مرة منذ
تأسيسها عام  1491وغرّد عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"" :ايه ده؟ مصر صوتت لصالح إسرائيل لعضوية لجنة في
األمم المتحدة؟"".طب يا ريت المبرراتية و اللجان اإللكترونية يرسونا نرد إزاي بس عشان المنظر و كده".وعن تقليل مؤيدي
اإلنقالب من أهمية تصويت مصر إلسرائيل قال" :طب يا جماعة أنا آسف دي طلعت لجنة لالستخدام السلمي للفضاء
الخارجي ،مادام سلمي و فضاء يبقى تمام مافيش مشكلة".
عربى 5112/11/31 – 51

مرصد اإلعالم المصري

15

5102-00-10

النشره المجتمعية -:
اوال :الحراك المجتمعي -:

عمال غزل المحلة يتحدون وزير االستثمار ويستمرون في إضرابهم
واصل اآلالف من عمال الوردية الصباحية بمصانع غزل المحلة إضرابهم عن العمل وقررا الدخول في إضراب مفتوح لليوم
التاسع على التوالي احتجاجا على رفض الحكومة الموافقة على صرف العالوة االجتماعية . %11
بوابة االخبار 5112/11/31

اعتصام العاملين بالشركة البورسعيدية لألعمال الهندسية لليوم الثالث
استمر العاملون بالشركة البورسعيدية لألعمال الهندسية إحدى شركات هيئة قناة السويس في اعتصامهم لليوم
الثالث على التوالي اليوم الخميس للمطالبه بتطبيق اللوائح المالية الموجودة بهيئة قناة السويس.
البوابه نيوز 5112/11/31

انتهاء إضراب عمال غزل المحلة بعد قرار الشركة القابضة صرف عالوة %11
أنهى عمال غزل المحلة إضرابهم بعد قرار الشركة القابضة صرف عالوة  %11وانتظم عمال شركة غزل المحلة صباح
اليوم فى العمل بعد إضراب استمر نحو  11أيام تكبدت الشركة خالله خسائر بلغت نحو  31مليون جنيه .
اليوم السابع 5112/11/1

أهالى األطفال المصابين بمرض  mpsيتظاهرون أمام "الوزراء" لعالج أبنائهم
نظم عدد من أهالى األطفال المصابين بمرض ميكويو ليكسرايدوزس النوع السادس المعروف باسم mpsوقفة
احتجاجية أمام مجلس الوزراء للمطالبة بتوفير عالج ألبنائهم وسرعة تنفيذ حكم المحكمة الصادر بتاريخ  11نوفمبر
 5113من مجلس الدولة بصرف العالج لهم.
اليوم السابع 5112/11/1

ثانيا :قضايا المجتمع -:
-1الصحه:

أزمة الدوالر تهدد استيراد اللحوم من الخارج
قال المهندس سمير سويلم ممثل االتحاد العام للغرف التجارية لشؤون اللحوم واألسماك والدواجن ونائب رئيس مجلس
إدارة الشعبة أن قرارات البنك المركزي تسببت في خسارة الدولة  0مليارات جنيه خالل  3شهور.
المصري اليوم 5112/11/31

ضبط  3.2طن لحوم غير صالحة لالستهالك داخل مصنع غير مرخص فى
العبور
أكد مساعد وزير الداخلية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن حملة أمنية داهمت مصنعا للسلع الغذائية بمنطقة
العبور بعدما وردت معلومات تفيد تجميع صاحب المصنع لكميات كبيرة من السلع الغذائية "مصنعات اللحوم والدواجن"
غير صالحة لالستخدام اآلدمى تمهيداً لطرحها فى األسواق وبيعها للمواطنين مدخالً الغش والتدليس على جمهور
المستهلكين بهدف تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.
اليوم السابع 5112/11/31
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-5اقتصاد:

"المركزي" يطرح  1مليارات جنيه أذون خزانة
قال البنك المركزي إنه سيطرح أذون خزانة بقيمة  1مليارات جنيه نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة وتستدين
وزارة المالية من خالل سندات وأذون الخزانة ،على آجال زمنية مختلفة ،وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
بوابة االهرام 5112/11/31

زيادة كبيرة فى أسعار السيارات الجديدة ..والدوالر السبب
أصبحت العشوائية فى تحديد األسعار هى السمة السائدة اآلن ،بال رق يب ،وتراوحت الزيادة فى أسعار السيارات الصادرة
والمعلنة من التوكيالت على بعض الموديالت ما بين  2آالف إلى  31ألف جنيه فى السيارات الصغيرة والمتوسطة ومن 21
إلى  11ألف ًا فى السيارات الفارهة .ويُرجع عدد من الخبراء والمتابعين لقطاع السيارات أسباب هذه الزيادة إلى عدة عوامل
أولها زيادة سعر الدوالر.
الوطن 5112/11/31

اإلحصاء :انخفاض صافى االستثمارات األجنبية لـ 111مليون دوالر بالربع األخير
كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ،عن انخفاض صافى االستثمارات األجنبية المباشرة إلى  111مليون دوالر
خالل الربع الرابع من العام المالى  5119/5112مقابل مليار دوالر خالل نفس الربع للعام المالى الماضى.
اليوم السابع 5112/11/31

انخفاض التحويالت لـ 9.4مليار دوالر خالل الربع الرابع للعام المالى الماضى
كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ،عن انخفاض إجمالى صافى التحويالت خالل الربع الرابع من العام المالى
الماضى  5119/5112إلى  9450مليون دوالر مقابل  1533مليون دوالر خالل نفس الربع للعام المالى  ،5113/5119حيث
انخفضت التحويالت الرسمية إلى  21.1مليون دوالر ،مقابل  1142مليون دوالر ،وبالنسبة للتحويالت الخاص انخفضت إلى
 9101.1مليون دوالر مقابل  2331.1مليون دوالر.
اليوم السابع 5112/11/31

بنك مصر يوقع اتفاق قرض بقيمة  521مليون دوالر مع تحالف بنوك
قال محمد اإلتربى رئيس بنك مصر إن مصرفه سيوقع اتفاق قرض بقيمة  521مليون دوالر مع تحالف بنوك فى ديسمبر
لتعزيز موارد البنك الدوالرية .وأضاف فى اتصال هاتفى مع رويترز اليوم "سنوقع فى ديسمبر اتفاق قرض مجمع بقيمة
 521مليون دوالر مع تحالف بنوك ألجل  3سنوات وبفائدة  3.5فى المئة ".ويرتب البنك األهلى المصرى أكبر المصارف
المملوكة للدولة قرضا مجمعا بقيمة  341مليون دوالر لمدة  31شهرا.
اليوم السابع 5112/11/5

 -3نقل ومواصالت:

هيئة الطرق والكبارى تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة السيول المتوقعة
أعلن اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى حالة الطوارئ واالستعداد الكامل لمواجهة موجة السيول المتوقعة
باألخص فى محافظات سيناء والبحر األحمر وقال رئيس هيئة الطرق والكبارى إنه تم تشكيل مجموعات عمل موزعة على
مناطق الجمهورية مزودة بالمعدات الالزمة من أجل سرعة التعامل مع الطرق التى يتم إغالقها خالل السيول.
اليوم السابع 5112/11/31
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-9الزراعه:

أزمة أسمدة تهدد مصدرى الحاصالت الزراعية
انتقد مصدرو الحاصالت الزراعية منظومة توزيع األسمدة اآلزوتية الحالية وقال سمير النجار وكيل المجلس التصديرى
للحاصالت الزراعية إن المنظومة الحالية لتوزيع األسمدة ال تلبى احتياجات المصدرين العاملين فى هذا القطاع وطالب
خالل لقاء عقده طارق قابيل ،وزير الصناعة ،مع المجلس التصديرى صباح أمس بضرورة تغيير تلك المنظومة لتوفير
األسمدة الالزمة للشركات المصدرة العاملة فى هذا القطاع.
الوطن 5112/11/31

-2أخرى:

ضبط  ٥٢٥طن منتجات غذائية فاسدة و ٥٢٥ألف لتر بنزين وسوالر مهربة خالل
الشهر الحالي
ضبطت األجهزة الرقابية بقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين خالل شهر اكتوبر
الحالي  ٥٢٥طنًا من المنتجات الغذائية وغير الغذائية و ٠٨٩ألف عبوة من العصائر المختلفة غير صالحة لالستخدام
اآلدمي وفاسدة كما تم ضبط  ٥٢٥ألف لتر بنزين وسوالر و ٠٩آالف أسطوانة بوتاجاز مهربة للبيع في السوق السوداء .
بوابة االهرام 5112/11/31

اندالع حريق داخل غرفة القمر الصناعي في المعادي
قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة إن قوات الدفاع المدني سيطرت على حريق اندلع داخل غرفة القمر الصناعي في
منطقة المعادي وأضاف المصدرأن األحمال الزائدة وراء اندالع الحريق مؤكدًا أنه ال وجود لشبهة جنائية في ارتكاب الواقعة.
الوطن – البوابة نيوز 5112/11/1
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الشأن األمنى -:
أخبار أمنية -:

النائب العام يقرر حظر التواجد في مكان حادث الطائرة الروسية المنكوبة
أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق قرارًا باعتبار النطاق المكاني بحطام الطائرة الروسية المنكوبة محظور التواجد
به لحين انتهاء تحقيقات النيابة .
بوابة األهرام – الصحف القومية – الصحف المستقلة 5112/11/1

مصدر أمنى :االشتباه فى وجود جسم غريب بأتوبيس نقل عام بميدان "التحرير"
قال مصدر أمنى إنه تم االشتباه فى أتوبيس هيئة نقل عام كان متواجدا بجانب البوابة الحديدية بميدان التحرير وتم
الفور اتخاذ اإلجراءات الالزمة واستدعاء خبراء المفرقعات للكشف عن وجود أى عبوات ناسفة.
اليوم السابع 5112/11/1

العثور على قنبلة هيكلية داخل مدرسة ببنها
تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارًا من المقدم أسامة ندا رئيس مباحث مركز بنها بالعثور على قنبلة
هيكلية داخل مدرسة بتمدة للتعليم األساسىو انتقل على الفور خبراء المفرقعات وتبين أنها عبارة عن بطارية موصل
بها أسالك كهربائية فى فناء المدرسة وعندما دخل الطالب صباح اليوم سادت حالة من الفوضى والذعر بين الطالب وتم
إخالء المدرسة من الطالب لحين تفكيك القنبلة وإعادة الطالب إلى داخل المدرسة.
اليوم السابع 5112/11/1

إبطال مفعول عبوة ناسفة شديدة االنفجار بمنزل كوبري أحمد عرابي
قال اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة إنه تم إبطال مفعول عبوة شديدة االنفجار قام مجهولون
بزرعها أمام نزلة كوبري أحمد عرابي بالمهندسين .
بوابة األهرام – البوابة نيوز 5112/11/31

عشرات من أهالي مدينة السادات يفرقون مسيرة لإلخوان حاولت قطع الطريق
هاجم عشرات من أهالى مدينة السادات بالمنوفية مسيرة كانت قد انطلقت بعد صالة الجمعة بالمنطقة الرابعة
وحاولت قطع الطريق .
بوابة األهرام 5112/11/31

محاكم ونيابات -:

محكمة النقض تقبل الطعن على أحكام سجن  11شخص فى أحداث القائد إبراهيم
قضت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال الدين قبول الطعون المقدمة من  11متهما إخوانيا على سجنهم 11
و 1و 2سنوات التهامهم باالشتراك وآخرين فى مجزرة جمعة التفويض التى وقعت أحداثها يوم  50يوليو  5113بميدان
القائد إبراهيم فى اإلسكندرية وأسفرت األحداث عن مقتل  15شخصاً وإصابة  111آخرين .
اليوم السابع – البوابة نيوز 5112/11/5
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محكمة القضاء اإلداري تقضي برفض دعوى وقف انتخابات نقابة المحامين
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة برفض الدعوى المقامة من مجدي راشد المحامي والتي طالب
فيها بوقف انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب ومجلس النقابة .
بوابة األهرام – اليوم السابع – البوابة نيوز  -فيتو 5112/11/1

محكمة القضاء اإلدارى تلزم مرشحي نقابة المحامين بتوقيع الكشف الطبى
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة
بقبول ثالث دعاوى قضائية مقامة من ربيع جميعة والتي طالب فيها بإدراج شرط الكشف الطبي ضمن شروط الترشح
النتخابات نقابة المحامين لبيان خلو المرشح من أي أمراض ذهنية أو جسمانية .
بوابة األهرام  -اليوم السابع – البوابة نيوز  -صدى البلد – فيتو 5112/11/1

وقف دعوى استبعاد عاشور و الزيات من الترشح النتخابات نقابة المحامين
لحين فصل "الدستورية"
أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء اإلداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولةحيثيات حكمها
بوقف الدعاوي المطالبة باستبعاد نقيب المحامين سامح عاشور والمحامي منتصر الزيات والمحامي إبراهيم إلياس من
الترشح النتخابات نقابة المحامين تعليقيا لحين الفصل في مدى دستورية المادة  139من قانون النقابة .
بوابة األهرام – البوابة نيوز  -الدستور – فيتو – الفجر – صدى البلد 5112/11/1

إخالء سبيل  2أشخاص بعد اتهامهم باالنضمام إلى جماعة إرهابية بسوهاج
أمرت النيابة الكلية بسوهاج إخالء سبيل  2أشخاص بضمان محل إقامتهم بعد اتهامهم باالنضمام إلى جماعة إرهابية
هدفها تكدير السلم العام لإلضرار بمؤسسات الدولة.
اليوم السابع 5112/11/1

تأجيل دعوى مقاضاة أمير قطر وأردوغان أمام الجنائية الدولية لـ  1ديسمبر
أجلت الدائرة األولى بمحكمة القضاء اإلداري برئاسة المستشار يحيى دكروري الدعوى القضائية المطالبة بإلزام رئيس
الجمهورية بمقاضاة أمير قطر تميم بن حمد والرئيس التركي رجب أردوغان أمام المحكمة الجنائية الدولية لجلسة 1
ديسمبر المقبل.
البوابة نيوز – اليوم السابع – الفجر – صوت األألمة 5112/11/31

اعتقاالت -:

القبض على  50شخص بتهمة االنتماء لألخوان واللجان النوعية
ألقت قوات األمن القبض على  51شخص بتهمة االنتماء لجماعة األخوان وانهم من القيادات الوسطى لها و  0أشخاص
بتهمة االنتماء إلى اللجان النوعية لألخوان.
البوابة نيوز  -الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية– الوطن– بوابة األخبار – الشروق 5112/11/1
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القبض على شخصيين متهمين بأعمال عنف بكرداسة
ألقت أجهزة األمن بالجيزة القبض على شخصيين متهمين بأعمال عنف والتحريض على التظاهر بكرداسة.
البوابة نيوز – اليوم السابع – صوت األمة 5112/11/1

القبض على  55شخص بتهمة االنتماء لألخوان واللجان النوعية
ألقت قوات األمن القبض على  11شخص بتهمة االنتماء لجماعة األخوان وانهم من القيادات الوسطى لها و  2أشخاص
بتهمة االنتماء إلى اللجان النوعية لألخوان.
بوابة األهرام  -الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية– البوابة نيوز – الوطن– بوابة األخبار – الشروق 5112/11/31

القبض على  53شخص بتهمة االنتماء لألخوان واللجان النوعية
ألقت قوات األمن القبض على  11شخص بتهمة االنتماء لجماعة األخوان وانهم من القيادات الوسطى لها و  0أشخاص
بتهمة االنتماء إلى اللجان النوعية لألخوان.
البوابة نيوز  -الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية – الوطن– بوابة األخبار – الشروق 5112/11/31

القبض على  9أشخاص بقرية منقباد في أسيوط
ألقت األجهزة األمنية بمديرية أمن أسيوط وبالتنسيق مع األمن العام والوطني القبض علي  9أشخاص خالل حملة أمنية
بقرية منقباد.
البوابة نيوز
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الشأن العسكري:
ــــــــــــــ

السيسى يشهد وقائع الندوة التثقيفية العشرين للقوات المسلحة
شهد السيسى القائد األعلى للقوات المسلحة وقائع الندوة التثقيفية العشرين التى نظمتها القوات المسلحة تحت عنوان
"أكتوبر اإلرادة والتحدى" بمناسبة الذكرى الثانية واألربعين النتصارات أكتوبر المجيدة حضر الندوة الفريق أول صدقى
صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربى ووزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار ووزير التعليم
العالى والفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة ،وقادة األفرع الرئيسية وعدد من قادة وضباط القوات
المسلحة وقيادات وزارة الداخلية وعدد من الشخصيات العامة وطلبة الكليات العسكرية والجامعات المدنية .
موقع وزارة الدفاع المصرية 5112/11/1

السيسي يلتقي بوزيرة الدفاع األلمانية بمقر إقامته بالبحرين
استقبل السيسي بمقر إقامته بالمنامة وزيرة الدفاع األلمانية الدكتورة "أورسوال فون دير ليان" التي تشارك فى اجتماعات
"حوار المنامة" وصرح السفير عالء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الوزيرة األلمانية أشادت بما حققته
زيارة السيسي إلى برلين فى شهر يونيو الماضي من نتائج إيجابية ساهمت فى دفع عالقات التعاون بين البلدين قدم ًا
وأكدت على اهتمام بالدها بتعزيز التعاون مع مصر فى المجال العسكري إلى جانب المجاالت السياسية واالقتصادية وذلك
فى ضوء أهمية مصر المحورية في الشرق األوسط ودورها في تحقيق السالم واالستقرار في المنطقة.
بوابة األهرام 5112/11/31
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أخبار سيناء-:
ــــــــــــــــ

مقتل شخص وأصابة أخرون فى استهداف مدرعة بسيناء
قتل مدني واصيب  0اخرون بينهم  3من قوات االمن اثر استهداف مدرعة بعبوة ناسفة في مدينة العريش.
 31اكتوبر  5112سيناء 59

سقوط طائرة روسية فى سيناء ووالية سيناء تتبني اسقاط الطائرة
تبنت "والية سيناء" الجناح المصري لجماعة الدولة االسالمية عملية اسقاط الطائرة المدنية الروسية وسط سيناء وقد
اسفرت العملية عن مقتل اكثر من  511راكب معظمهم من الجنسية الروسية .وذكر التنظيم في بيانه ان العملية تاتي
ردا على جرائم القوات الروسية في سوريا.
 31اكتوبر  5112بيان لوالية سيناء

الجيش المصري يفجّر مدرسة في سيناء
هدمت قوات من الجيش المصري تابعة لمعسكر الزهور يوم الجمعة مدرسة أبو سلمة الثانوية في الشيخ زويد بمحافظة
شمال سيناء شرق مصر بحجة قرب المدرسة من المعسكر.
العربى الجديد 5112/11/31

أدرعي :الجيش اإلسرائيلي ساعد بتحديد موقع الطائرة الروسية
قال المتحدث العسكري اإلسرائيلي "أفيخاي أدرعي" إن الجيش اإلسرائيلي ساعد في الجهود لتحديد موقع الطائرة الروسية
التي سقطت في محافظة شمال سيناء المصرية صباح السبت وعلى متنها  511راكبا وأوضح المتحدث باسم الجيش
اإلسرائيلي لإلعالم العربي في تصريح مكتوب قائال" :منذ الصباح ساعد الجيش اإلسرائيلي من خالل طائرة استطالع في
عمليات البحث عن الطائرة الروسية وأضاف بأنه تم "عرض مساعدة إضافية لروسيا ومصر لو تطلب األمر ".ولم يدل
المتحدث العسكري اإلسرائيلي بمزيد من التفاصيل حول األمر.
عربي 5112/11/1 51

فرنسا والمانيا واألمارات يوقفون تحليق طائراتهم فوق سيناء
قررت شركة الطيران الفرنسية تجنب التحليق فوق شبه جزيرة سيناء بعد تحطم الطائرة الروسية  .وأفادت وكالة "رويترز"
أنَّ شركة الطيران الفرنسية قررت تجنب التحليق فوق منطقة سيناء كإجراء احتياطي وقالت وكالة“ أسوشيتد برس ”
األمريكية إن طيران اإلمارات أكبر شركة طيران في الشرق األوسط أعلنت توقفها عن التحليق فوق سيناء حتى يعرف المزيد
عن تحطم الطائرة الروسية والسبب من وراء ذلك ومن جانبها أعلنت شركة”“ لوفتهانزا ”األلمانية وقف تحليق طائرتها
فوق منطقة سيناء اعتبارا من بعد ظهر السبت “حتى إشعار آخر” و”كتدبير سالمة.
مصر العربية 5112/11/31
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موسكو تستبعد استهداف داعش للطائرة المنكوبة
اعتبرت موسكو أن تبني تنظيم "الدولة اإلسالمية" لمسؤولية إسقاط طائرة روسية في سيناء المصرية "ال يمكن أن يكون
صحيحا" وذلك إثر إعالن الفرع المصري في التنظيم عبر تويتر إسقاط طائرة اإليرباص "إيه  "351وعلى متنها  559شخصا
وقال وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف اليوم السبت إن إعالن تنظيم "الدولة اإلسالمية" مسؤوليته عن تحطم
طائرة روسية من طراز إيرباص "إيه  "351في سيناء "ال يمكن اعتباره صحيحا".
مصر العربية 5112/11/1
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