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 تعريف

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

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

 االجتماعي الرئيسة.وصفحات التواصل 

ويهدف المرصد لدعم صانعي القرار والباحثين والمهتمين بالشأن المصري، فيما 

يتعلق بالسياسة الداخلية والخارجية، واألوضاع العسكرية واألمنية واالقتصادية 

 واالجتماعية.
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 الملف المصري: النشرة اليومية

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 السياسة الخارجية:

 ـــــــــــــــــــــ

 أزمات المنطقة تتصدر قمة السيسى وكاميرون اليوم

تشهد العاصمة البريطانية لندن لقاء القمة بين السيسى ورئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون. كان 

ى األولالسيسى قد وصل إلى لندن ظهر أمس فى مستهل زيارته الرسمية التى تستمر ثالثة أيام، وهى الزيارة 

له إلى المملكة المتحدة وصرح السفير عالء يوسف المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، بأن مباحثات السيسى 

وكاميرون سوف تتطرق إلى سبل تعزيز العالقات الثنائية فى مختلف المجاالت، والمستجدات اإلقليمية، خاصة 

 ير الدفاع البريطانى مايكل فالونغدا وز يسيسومن المقرر أن يستقبل ال فى ليبيا وسوريا ومكافحة اإلرهاب.

كما يتم على هامش الزيارة التوقيع على مذكرتى تفاهم بين مصر وبريطانيا فى مجالى التعاون األمنى 

مع روبرت دادلي رئيس  نوفمبر 4في لندن مساء األربعاء  اجتمع السيسي بمقر إقامتهكما  والتعليم العالى

 ا استثمارات ضخمة في قطاع النفط والغاز المصري.شركة بريتش بتروليم التي لديه

 5/00/5105 األهرام

 يتابع أزمة األمطار من لندن السيسي

إلى العاصمة السيسى قام فور وصوله  الرئاسة بأنسف، المتحدث الرسمى باسم صرح السفير عالء يو

بمتابعة تداعيات هطول األمطار الغزيرة التى سقطت على اإلسكندرية وبعض  البريطانية لندن أمس

وجه المسئولين بالمحافظات بسرعة تصريف  سيسيفى تصريحات للصحفيين ـ إن ال المحافظات، وقال ـ

 األمطار ومساعدة المتضررين منها.

 5/00/5105 األهرام

http://www.ahram.org.eg/News/131714/25/451886/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%80%D9%80-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131714/25/451897/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86.aspx
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 المتحدث الرئاسى: ترجمة تصريحات السيسى عن اإلخوان غير دقيقة

نفى عالء يوسف المتحدث الرسمى باسم الرئاسة ما نسبته بعض المواقع اإللكترونية من تصريحات غير دقيقة عن اإلخوان 

ـ  وأوضح أن هذه المواقع وقعت   والذى يذاع على حلقتين أمس واليوم.« ىبى بى س»المسلمين خالل الحوار الذى أجراه مع قناة ال

كان رده واضحا على سؤال حول اإلخوان حيث أكد  سيسيفى خطأ عند ترجمة مقتطفات الحوار المنشورة أمس مشيرا إلى أن ال

ياة السياسية وأن الشعب هو أنهم مصريون ولكن ما قاموا به من أعمال عنف وإرهاب خالل العامين السابقين أخرجهم من الح

 سيسيكما أشار إلى أنه تم تداول رد ال من أخرجهم من الحياة السياسية وهو الذى يقرر مصيرهم وأى دور لهم فى المستقبل.

بشأن أحكام اإلعدام على بعض اإلخوان بشكل غير دقيق، موضحا ان ماقاله إن بعض أحكام اإلعدام هى من أولى درجات التقاضى 

 غيابيا، كما أنه يتم إيقاف أى حكم متى تقدموا للمحاكمة، حيث تبدأ محاكمتهم من جديد. ومعظمها

 5/00/5105 األهرام

 السيسى: مصر مهددة بجماعات متشددة وتخشى االنهيارات فى دول الجوار«: بى بى سى»فى مقابلة مع 

خالل حواره مع هيئة  سيسيمتشددة وتخشى االنهيارات التى تشهدها دول الجوار. ودافع الأكد السيسى أن مصر مهددة بجماعات 

الذى أذيع بالكامل أمس عن قوانين مكافحة االرهاب المطبقة فى مصر معربا عن إصراره على « بى بى سي»اإلذاعة البريطانية 

وأوضح أن مصر تسير  صر تختلف عن األوضاع فى أوروبا.أن تسير مصر على الطريق نحو الديمقراطية مشيرا إلى أن األوضاع فى م

التى أطاحت بالرئيس األسبق حسنى مبارك إال أنها بحاجة  5100يناير عام  55على طريق الديمقراطية وهو الطريق الذى بدأ بثورة 

 إلى وقت لتبلغ اهدافها.

 5/00/5105 األهرام

 والجيش احترم رغبة المصريين ن له دور كبير في تعديل القوانين: البرلمان المقبل سيكوالسيسي

قال السيسي: إن البرلمان المقبل في مصر سيكون له دور كبير في تعديل القوانين بالدستور الحالي وسيكون مسئوال عن الرقابة 

في حوار مع تليفزيون بي بي سي على هامش زيارته األولى إلى بريطانيا أن تحسين مستوى معيشة سيسي وأضاف ال والتشريع. 

 يونيو. 01يناير و 55ح، مضيًفا أن الجيش المصري احترم رغبة المصريين في التغيير في المصريين يتطلب خطة اقتصادية طمو

 5/00/5105 األهرام

http://www.ahram.org.eg/News/131714/25/451900/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D9%8A.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131714/136/451952/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%C2%AB%D8%A8%D9%89-%D8%A8%D9%89-%D8%B3%D9%89%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/791167.aspx
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يدعو كاميرون والناتو إلنهاء المهمة فى ليبيا حتى ال تتحول  سيسيال«: ديلى تليجراف»مع صحيفة  فى حوار

 إلى سوريا أخرى

البريطانية قبيل بدء زيارته إلى لندن أنه سيدعو رئيس الوزراء « ديلى تليجراف»أكد السيسي فى حوار أجراه مع صحيفة 

مهمة التى بدأها الحلف فى ليبيا حتى ال تقع البريطانى ديفيد كاميرون وباقى أعضاء حلف شمال األطلنطى )الناتو( إلى إنهاء ال

وحذر  من أن تصبح ليبيا بمثابة خطر يهدد الجميع مطالبا أعضاء الحلف  فى قبضة جماعات متطرفة وال تتحول إلى سوريا أخري.

واالقتصاد الليبي القذافى أن يقدموا دعمهم ومساعدة الشعب الليبى باألطلنطي بما فيهم بريطانيا الذين ساهموا فى اإلطاحة 

وردا على تساؤل حول تقييمه للضربات الجوية لمسلحى داعش فى العراق  ووقف تدفق األموال واألسلحة إلى المتطرفين هناك.

وسوريا، انتقد الرئيس الرد العسكرى المحدود للغرب ضد مقاتلى التنظيم فى العراق وسوريا، مشيرا إلى أن خريطة التطرف وعدم 

 وال تتراجع، وهو ما يتطلب إعادة تقييم لألولويات. االستقرار تتسع

 5/00/5105 األهرام

 ونؤكد ضرورة أال يمس االتفاق النووي اإليراني األمن القومي العربي قة لمصر مع طهرانالسيسي: ال عال

أن الجيش ال يتدخل في السياسة داخل مصر ولم يفعل إال عندما استدعاه ون "بى بى سى" قال السيسي فى حوارة مع تليفزي

 الشئون المصريةاآلخرين لعدم التدخل في  دعا. وأكد السيسي أن مصر ال تتدخل في الشئون الداخلية للدول و5100الشعب في 

ضرورة أال يمس االتفاق النووي اإليراني باألمن القومي العربي. وعن المفاوضات  أكد علىمضيًفا أنه ال عالقة لمصر مع إيران و

الفلسطينية، قال السيسي: إن مصر ليست الفاعل الوحيد إلحياء المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، ويجب التحرك وتشجيع 

 الطرفين الستئنافها.

 5/00/5105 األهرام

 سامح شكري: قرار بريطانيا بتعليق إقالع طائراتها من شرم الشيخ مثير للدهشة

استغرب سامح شكري وزير الخارجية قرار الحكومة البريطانية بتأخير إقالع طائراتها من مطار شرم الشيخ لحين وصول فريق 

كما استغرب ربط هذا القرار بحادث سقوط الطائرة الروسية مرجًحا أنه تم  أمنى بريطاني للتحقق من اإلجراءات األمنية بالمطار.

 إسقاطها نتيجة تفجير قنبلة على متن الطائرة وقال إن هذا األمر يعد قراًرا مثير لالندهاش.

 5/00/5105 األهرام

http://www.ahram.org.eg/News/131714/136/451958/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%88%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%C2%AB%D8%AF%D9%8A%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%84%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/791175.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/791271.aspx
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 "الرئاسة": كنا نتمنى عدم استباق التحقيقات فى حادث الطائرة الروسيةتعليقا على قرار لندن.. 

ضرورة عدم استباق األحداث بشأن التحقيقات الجارية  أكد السفير عالء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية

به يفي تعق -وقال المتحدث  بمشاركة عدد من الدول والشركة المصنعة حول حادث الطائرة الروسية بسيناء. 

"كنا نتمنى االنتظار حتى نهاية  م الشيخ على قرار الحكومة البريطانية بتعليق رحالتها بين بريطانيا وشر

أصدرت اليوم بيانا علقت فيه رحالتها الجوية  كانت الحكومة البريطانيةالتحقيقات وعدم استباق األحداث". 

 بين المملكة المتحدة وشرم الشيخ كإجراء احترازي لحين الحصول على المزيد من التحقيقات.

 5/00/5105 بوابة األهرام

 لندن الحفاظ على عالقات وثيقة مع القاهرةمن مصلحة : مجلس التفاهم العربى ـ البريطانىرئيس 

توضح األهمية  السيسي الى بريطانيا إن زيارة" البريطاني" كريس دويل-قال رئيس "مجلس التفاهم العربى 

ى البريطانية وعل-إن الزيارة تركز على العالقات الثنائية المصرية  وأضاف التى توليها لندن للعالقات مع مصر

يشهده من أزمات غير مسبوقة موضحا أن ملف التطرف والراديكالية اإلسالمية التى تهدد الوضع اإلقليمى وما 

 حدود مصر الغربية بسبب حالة االنفالت فى ليبيا ستكون على رأس القضايا إلى جانب سوريا وأزمة الالجئين

 وأشار الى ان من مصلحة لندن الحفاظ على عالقات وثيقة مع القاهرة.

 5/00/5105 األهرام

 السفير الروسى: مصر قدمت جميع المساعدات بشأن الحادث

روسي، التحقيق الأكد سفير روسيا لدى مصر سيرجى كيربتشينكو. أن الحكومة المصرية ذللت العقبات امام فرق 

على جميع المستويات.. قائال إننا تلقينا ترحيبا ودعما قويا من الجانب المصرى. بتوفير المعلومات عن 

الحادث واالمكانات للجانب الروسي، فى اطار العالقة التى تربط بين البلدين، واشاد بالتعاون من الجانب المصرى 

 الذى كان على اكمل وجه.

 5/00/5105 األهرام

http://gate.ahram.org.eg/News/791244.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131714/136/451960/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%80-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%C2%BB-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131714/25/451923/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6.aspx
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 السودان: فوز مصر بعضوية مجلس األمن تعكس ثقة المجتمع الدولي بها

مجتمع أكد وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، أن فوز مصر بعضوية مجلس األمن الدولي تعكس ثقة ال

في رسالة التهنئة التي -الدولي في مساهماتها الجادة واإليجابية في القضايا اإلقليمية والدولية. وأعرب غندور

بمناسبة فوز مصر بمقعد غير دائم بمجلس األمن  عاء إلى وزير الخارجية سامح شكريبعث بها اليوم األرب

عن أمله في أن تتمكن مصر من اإلسهام في قضايا إصالح المنظمة الدولية ومجلس األمن الدولي،  -الدولي

 والعمل على حل األزمات في العديد من دول المنطقة.

 5/00/5105 األهرام

 ألقوى الشخصيات العالمية« فوربس»السيسي ضمن قائمة 

 5105وضعت مجلة فوربس األمريكية السيسي ضمن قائمة أقوى الشخصيات المؤثرة في العالم للعام الحالي 

لسعودي الملك سلمان بن نوفمبر .وضمت قائمة فوربس هذا العام العاهل ا4والتي أصدرتها المجلة 

 أوباما والصيني شي جين بينج واإلماراتي الشيخ خليفه والروسي فالديمير بوتين واألميركي باراك عبدالعزيز

والمستشارة األلمانية أنجيال ميركل، ورؤساء الوزراء: البريطاني ديفيد كاميرون، والفرنسي فرانسوا هوالند، 

 متحدة بان كي مون، وغيرهم.والهندي ناريندرا مودي والياباني تشنزو آبي، واألمين العام لألمم ال

 5/00/5105 بوابة األخبار

مؤتمرا للتحريض ضد مصر.. ويزعمون: عدم دعمنا يزيد التطرف يعقد المجلس الثوري  

لتابع لإلخوان إلى جانب قيادات إخوان لندن،مؤتمرًا فى بريطانيا خالل زيارة  السيسى عقد "المجلس الثورى" ا

"المجلس الثورى"  فى المؤتمر الصحفى أن عدم دعم بريطانيا لجماعة اإلخوان قد  =مها عزام، رئيسة  قالتو

يؤدى لزيادة التطرف فى المنطقة العربية. وأضافت عزام أن مصر لن تستقر، وأن انعزال اإلخوان عن المشهد 

 .السياسى زاد من المتشددين فى مصر ودعاوت إقامة الدولة االسالمية

 4/00/5105 اليوم السابع

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/791112.aspx
http://akhbarelyom.com/article/563a9a9416fb0b8d6f11da64/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B3-%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-1446681225
https://www.youm7.com/story/2015/11/4/%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D8%B2%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%86--%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%8A/2423891
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 اإلخوان يشنون حملة جديدة بالصحف البريطانية لتشويه مصر

ات يلفى محاولة لتشوية مصر وضرب السياحة فى مقتل تزامنا مع مشاركة القطاع السياحى المصرى فى فعا

نشرت إحدى الصحف البريطانية التى توزع مجانا على المواطنين فى وسائل  بورصة لندن الدولية السياحية

المواصالت تقريرا تدعى فيه تحطم الطائرة الروسية المنكوبة بسيناء من خالل قنبلة تم وضعها بالطائرة 

أن يكون تمويل هذه الصحيفة من جماعة  شركات والفنادق المشاركة بالمعرضورجح عدد من أصحاب ال

اإلخوان المسلمين والمتواجدة فى لندن، إلفساد المشاركة المصرية فى المعرض، وإرهاب السائحين اإلنجليز 

  .من زيارة المدن السياحية المصرية

 4/00/5105 اليوم السابع

 وأدعو تركيا لمعرفة حقيقة أوضاعنا : ال خالفات مع السعوديةالسيسي

نفى السيسي ما تردد عن توتر العالقات بين المملكة العربية السعودية ومصر ما أدى إلى فتور بينهما في 

 خالل حواره لقناة "بي بي سي"اآلونة األخيرة، قائال: "هذا انطباع غير حقيقي وال أعلم أسباب وجوده".وأضاف 

أن هناك شراكة حقيقية وتعاون جاد بين مصر والسعودية في قضايا هامة في المنطقة فضال عن مواصلة 

وفيما يتعلق بالعالقات  تشجيع االستثمارات العربية داخل مصر وعلى رأسها االستثمارات السعودية.

تصاالت بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه ال يوجد أي ا« السيسي»أوضح « التركية-المصرية»

أدعو تركيا ألن تنظر لحقيقة األوضاع في مصر وأن يدركوا إرادة المصريين ويتفهموها وكما أننا »حالًيا، قائال: 

 «.ال نتدخل في شؤون الغير ال نريد من أي دولة أن تتدخل في شؤوننا

 5/00/5105 الشروق

 عالقتنا بفلسطين وإسرائيل تمكنا من لعب دور إيجابي في حل القضية«: السيسي»

ي حل القضية قال السيسي إن عالقة مصر بالفلسطينيين واإلسرائيليين تسمح بأن تعلب الدولة المصرية دوًرا إيجابًيا ف

أن إنهاء األزمة الفلسطينية عن طريق حل الدولتين سيخلق واقًعا  «بي بي سي»في حواره لقناة  «السيسي»وأضاف  الفلسطينية.

 جديًدا بالمنطقة العربية كلها، وسينهي أحد أهم أسباب االحتقان في العالم العربي؛ ألنه سيعطي أمًلا للشعب الفلسطيني.

 5/00/5105 الشروق

https://www.youm7.com/story/2015/11/4/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1/2423753
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05112015&id=b7ab3546-204a-47ff-91d5-988cc9d3dc74
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04112015&id=e62a0dd5-437b-4255-b009-b9a23fddd823
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 «أزمة حقوق اإلنسان»لحل « السيسي»بالضغط على « كاميرون»تطالب « هيومان رايتس ووتش»

زراء البريطاني ديفيد كاميرون أن يضغط على السيسي، التخاذ خطوات ، إنه على رئيس الو«هيومان رايتس ووتش»قالت منظمة 

وقال مدير مكتب المنظمة في  «انتهاكات حقوق اإلنسان الخطيرة من قبل الحكومة المصرية»عاجلة وحقيقية لوقف ما وصفته 

وزراء الحكومة البريطانية يقترحون أن مصر تحقق تقدما نحو الديمقراطية إال أن هذا اإلدعاء »إن  "ديفيد ميفيام"بريطانيا 

مصر في ظل قيادة السيسي، تنفذ حملة غير مسبوقة ضد المعارضة، وتدوس على »سخيف في سياق القمع الواسع، مضيًفا أن 

على رئيس الوزراء « »ميفام»وتابع  «5100ير من المصريين في الحقوق األساسية وترسخ للدولة االستبدادية التي ثأر ضدها الكث

كاميرون، التوقف عن الحديث عن اإلصالح بمصر، والتحدث عن أزمة حقوق اإلنسان الخطيرة هناك، وأن يدعو علنيا إلى اإلفراج 

ر إلنهاء االنتهاكات التي تقوم الفوري عن جميع المسجونين لمجرد التعبير السلمي عن آرائهم السياسية أو الدينية، وأن يحث مص

 «.بها تحت اسم مكافحة اإلرهاب

 5/00/5105 الشروق

 مظاهرة ضخمة في لندن احتجاجا على زيارة السيسي

ويمثل المتظاهرون مؤسسات بريطانية وعربية والجالية  طانية احتجاجا على زيارة السيسيالحكومة البريمع االآلف أمام مقر جت

وشارك المئات من المصريين والعرب والناشطين البريطانيين في اعتصام كبير مساء األربعاء أمام مكتب رئيس الوزراء  المصرية.

المملكة المتحدة، فيما رفعوا الفتات مكتوب عليها: "القاتل"، وارتدى أغلب البريطاني وسط لندن احتجاجا على زيارة السيسي إلى 

واعتبر زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربن، زيارة رئيس االنقالب ."المعتصمين المالبس الصفراء ورفعوا شارات "رابعة

 السيسي للحكومة البريطانية تهديدا لألمن القومي لبالده.

 5/00/5105 50عربي

 هآرتس: كاميرون أهان السيسي علنا بوقفه الرحالت لشرم الشيخ

عندما أعلنت حكومته  سيسيلإن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وجه إهانة قوية وعلنية  قالت صحيفة "هآرتس"

وفي تحليل  في أعقاب تحطم الطائرة الروسية بالقرب من مدينة العريش. الشيخ"الت الجوية إلى مطار "شرم عن إيقاف الرح

نشرته الصحيفة في عددها الصادر اليوم الخميس، قال معلقها أنشيل بيبر إن كاميرون لم يكن ليقدم على هذه الخطوة لوال 

 .سقطت بفعل فاعلسيناء أنه استند إلى معلومات استخبارية تؤكد أن الطائرة الروسية التي تحطمت في سماء 

 5/00/5105 50عربي 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04112015&id=d0a1134e-10aa-4d2d-a7e0-8d02eae679a4
http://arabi21.com/story/870644/%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://arabi21.com/story/870728/%D9%87%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B3-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
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 التايمز: كاميرون سيعلن عن قيود وليس عقوبات ضد اإلخوان

قيودا جديدة على قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون سيعلن 

ير ويش في تحرك ينظر إليه على أنه محاولة إلرضاء السعودية ومصر ان المسلمين ونشاطهم في بريطانيااإلخو

 رة الرياض في بداية العام المقبلحيث يخطط كاميرون لزيا اإلجراءات ستعلن في غضون أسابيع التقرير إلى أن

ار حكومته إلغاء صفقة إلصالح السجون السعودية بسبب قر ح العالقات المتضررة بين البلدينإلصال

وتذكر الصحيفة أن كاميرون قد طلب قبل عامين إجراء دراسة مستقلة في تفكير  والمساعدة في إدارتها

عودية مثل الس رستها دول حليفة في الشرق األوسطونشاطات اإلخوان المسلمين، وذلك بعد ضغوط ما

السعودية من أن بريطانيا تحولت إلى قاعدة نشاطات للجماعة التي وتشتكي  .واإلمارات العربية المتحدة

ن ملخصا للتقرير يقول المسؤولون إ إلى أنه بعد تأخير طويل ويلفت التقرير حظرتها وصنفتها باإلرهابية

 مع إجراءات ستقدم على أنها مالحقة للجماعة. سيصدر في أسابيع

 5/00/5105 50عربي 

 أليستر سلون: ال تهم شعبية السيسي فما يفعله هو األهم

مؤشر قليل على شعبية  الرأي إن استطالعاتقال فيه  نشر موقع "ميدل إيست مونيتور" تقريرا ألليستر سلون

السيسي وهذا صحيح ولسبب واضح وهو أن االستطالعات التي أجريت في مناطق يسيطر عليها حكام 

ديكتاتوريون أو العبون دوليون، عادة ما تكون غير موثوقة. وهذا هو حال االستطالعات التي أجريت في عهد 

لالستطالعات التي أجريت في عهد مرسي السيسي أو حسني مبارك من قبله، وهي ليست بالضرورة دقيقة 

ويعتقد الكاتب أنه "لو كان السيسي ذكيا مثل )دكتور إيفل في  عندما كانت حرية التعبير في مصر واضحة

أفالم أوستن باور( فإنه سيقوم بتخفيف القمع، كما فعل من قبله مبارك وعبد الناصر والسادات. وبعدها 

ون أن يحدث تغيير لحاكم حظى بدعم دولي وعربي، وأنه قد تمر سنوات دوينوه سلون إلى أن السيسي ي. يستقر

 القاهرة.

 5/00/5105 50عربي

http://arabi21.com/story/870736/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
http://arabi21.com/story/870612/%D8%A3%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85
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 بي بي سي: السيسي في عيون المصريين قائد قوي وديكتاتور

علق موقع "بي بي سي أفريك" الناطق بالفرنسية على المقابلة التي أجراها الرئيس السيسي مع الشبكة 

السيسي يعتبر في نظر البعض  جاء في التعليق أن  كاميرونالبريطانية قبل زيارته الى لندن ولقائه ديفيد 

 0111ُقتل أكثر من  قائدا قويا، مصر في حاجة إليه، لكن آخرون يرونه "ديكتاتورا". فمنذ وصوله إلى السلطة

 وعالوة المسلمين. خوانإلألف شخص في إطار القمع، أغلبهم من أنصار جماعة ا 41شخص وُسجن أكثر من 

، ويعطي وزارة 5100نشطاء علمانيون وليبراليون أيضا بانتهاك قانون التظاهر، الذي صدر في  على ذلك، اٌتهم

 أشخاص. 01الداخلية سلطة فض أي تجمع يزيد عن 

 5/00/5105 العربية مصر

 الخارجية األميركية تسلمت ملًفا بجميع انتهاكات السيسي

ة صرية األميركيالمتحدث اإلعالمي ومسؤول لجنة العالقات العامة بـ"الجمعية الم أكد الدكتور محمود الشرقاوي

أنه على هامش جلسة استماع الكونجرس األميركي الخاصة بمصر، أول أمس الثالثاء تم تقديم  للحرية والعدالة"

أحدث الملفات والتقارير الحقوقية )مترجمة باللغة اإلنجليزية( والخاصة بانتهاكات حقوق اإلنسان بمصر منذ 

د لجنة الديمقراطية أمين مساع سكي"ڤتوم مالينو "، إلى5105انقالب الثالث من يوليو حتي شهر أكتوبر 

كما تم تسليم نسخ إلى أعضاء الكونجرس الحاضرين  بوزارة الخارجية األميركية -مالةوحقوق اإلنسان والع

ات في تصريح-وأوضح "الشرقاوي"  المنظمات المختلفة وكذلك مندوبي وسائل اإلعالم والصحفيين. ومندوبي

من ملفات اإلعدامات، القتل خارج إطار القانون، التعذيب، أن التقارير المقدمة شملت كًلا  -خاصة لشبكة "رصد"

اإلخفاء القسري، انتهاكات المرأة، انتهاكات بحق األطفال، انتهاكات بحق الصحفيين واإلعالميين، المحاكمات 

العسكرية للمدنيين بما يخالف الدستور، السجون غير اآلدمية ومنع الزيارات، االعتقاالت التعسفية حتي من 

 .ن العملأماك

 5/00/5105 -رصد

 

http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/782979-%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%82%D9%88%D9%8A-%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://rassd.com/163799.htm
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 الكونجرس أوصى اإلفراج عن جميع المعتقلين: عضو المصرية األميركية 

إن جلسة االستماع بالكونجرس كانت  مصرية األمريكية للحرية والعدالةعضو الجمعية ال قال الدكتور وليد أحمد

 د عليه من قبلوأوضح أن الجلسة شهدت حضوًرا كبيًرا غير معهو لها أثر إيجابي كبير وخرجت بتوصيات عاجلة.

وأشار إلى أنه تم االستماع لشهادات الشهود العيان لما يحدث في مصر من انتهاكات، وهو   في جلسات االستماع

وقال: "موقف الحكومة األميركية  واللغط حول الوضع الحقوقي في مصرن اللبس ما أسهم في إزالة الكثير م

يحمل الكثير من المغالطات العتمادها على معلومات عبد الفتاح السيسي الذي يخفي حقيقة التدهور في 

التي  تحقوق اإلنسان عن أميركا"، متابعا: "رغم تزييف السيسي للوضع في مصر اآلن، إال أن الوثائق والمستندا

وأوضح ان الكونجرس حيوصى باالفراج  قدمناها للكونجرس دعمت موقفنا للضغط على الحكومة األميركية

 عن جيمع المعتقلين.

 5/00/5105 رصد

 بريطانيا: قلقون من إمكانية إسقاط الطائرة الروسية بسيناء جراء قنبلة

الوزراء البريطانية عن قلقها من أن يكون "سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء السبت أعربت رئاسة 

أن "الحكومة تتابع عن  ن رئاسة الوزراء، اليوم األربعاءوأفاد بيان صادر ع الماضي، شمالي مصر، سببه قنبلة".

الماضي"، مضيًفا، "ال يمكننا  كثب التحقيقات المتعلقة بسقوط الطائرة في سيناء المصرية، نهاية األسبوع

البت بشكل قطعي في سبب سقوط الطائرة، ولكن، ومع ظهور معلومات جديدة، يساورنا القلق حول إمكانية 

وذكر البيان، "أنها وفي هذا اإلطار، علقت رحالت الطيران القادمة من مدينة شرم  إسقاط الطائرة جراء قنبلة".

احترازي، مشيرًة أن خبراء طيران بريطانيين توجهوا إلى شرم الشيخ، الشيخ في مصر إلى بريطانيا كتدبير 

وفي سياق متصل، يعقد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون  وسيقومون بالترتيبات الضرورية المتعلقة باألمن".

 في وقت الحق اليوم اجتماًعا عاجًلا للحكومة لمناقشة الموضوع.

 4/00/5105 األناضول

 

https://rassd.com/163747.htm
http://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9/467680
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 السياسة الداخلية 

 -الرئاسة المصرية :

 تخص البنك المركزي والمحاكم و"يونيسكو"قرارات جمهورية  4الجريدة الرسمية تنشر 

أصدر السيسي قرارا جمهوريا بتعيين السفير إيهاب بدوي سفير جمهورية مصر العربية لدى حكومة فرنسا 

مندوبا دائما لمصر لدى منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم  ر المقيم لدى حكومة إمارة موناكووغي

وزير  ة تعيين القاضي إبراهيبم الهنيديكما أصدر قرارا بإعاد .5102ول من أبريل اعتبارا من األ كو""يونيس

ه وعلى ما عرض ء على موافقة مجلس القضاء األعلىبنا العدالة االنتقالية السابق نائبا لرئيس محكمة النقض

 مدير المساعدإعادة تعيين علي محمد عمران محمد النائب العام وأصدر أيضا قرارا جمهوريا ب وزير العدل.

يسي قرار الس كما نشرت الجريدة الرسمية رئيسا بمحكمة استئناف القاهرة. التفتيش القضائي للنيابة العامة

ويعامل ماليا من حيث المرتب  نوفمبر 52سنوات اعتبارا من  4لمدة  طارق عامر محافظا للبنك المركزي بتعيين

 وبدل التمثيل معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء.

 5/00/5105 الوطن

 

 -الحكومة المصرية :

 الحكومة تشكل لجنة السترداد األموال المهربة للخارج برئاسة النائب العام

قرارا بتشكيل اللجنة القومية السترداد األموال واألصول والموجودة فى  شريف إسماعيل رئيس الوزراءأصدر 

الخارج برئاسة النائب العام وعضوية كل من رئيس جهاز الكسب غير المشروع ويكون نائبا للرئيس اللجنة 

  .ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولى والثقافى

 5/00/5105 اليوم السابع

 

 مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات

ويهدف الجهاز إلى  المخلفاتإنشاء جهاز تنظيم إدارة وافق مجلس الوزراء امس على مشروع قرار رئيس الوزراء ب

هة التحديات الحالية تنظيم إدارة المخلفات بأساليب توفر خدمة متطورة ومستدامة وقادرة على مواج

شراف بة واإلوتطوير وسائل الرقا كلة إلى فرص اقتصادية واستثماريةوتحويل المخلفات من مش والمستقبلية

 المتداخلة حاليًا على المستوى الوطني. وتحديد المسئوليات واألدوار على إدارة المخلفات

 5/00/5105 األهرام

 

http://www.elwatannews.com/news/details/831981
https://www.youm7.com/story/2015/11/5/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86/2425299#.VjsTg7erTIU
http://www.ahram.org.eg/News/131714/25/451918/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE.aspx
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 رئيس الوزراء يتفقد القرى المضارة من األمطار بالبحيرة

بزيارة إلى محافظة البحيرة  وزراء االسكان والتنمية المحلية والنقلالوزراء يرافقه رئيس  شريف اسماعيلقام 

وقال رئيس الوزراء في تصريحات للصحفيين أنه  لتفقد المناطق المتضررة من سقوط االمطار والسيول امس

يتم حاليا التنسيق لتوفير مروحية للمشاركة في عمليات االخالء والمتابعة موضحا أنه كلف وزارة التضامن 

آالف جنيه  01والبالغ قدرها  الالزم حيال المتوفين والمصابين وصرف التعويضات الالزمة جتماعي باتخاذاال

 .ألسرة كل متوفي

 5/00/5105 األهرام

  منزل آيل للسقوط فى اإلسكندرية 5111يقرر إخالء  رئيس الوزراء

 عام 011لسقوط فى اإلسكندرية التى مر عليها منزل آيل ل 5111قرر شريف إسماعيل رئيس الوزراء إخالء 

 .وتشكيل لجنة هندسية لتقييم المنازل وطالب رئيس الوزراء بتوفير أراض متاحة لألهالى لتكون بديال للمنازل

 5/00/5105 اليوم السابع

 

 وزراء مياه مصروالسودان وإثيوبيا يشاركون فى اجتماع سد النهضة بالقاهرة

والجهود المشتركة لوزارتى الخارجية والرى و التى اكد حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى ان المشاورات 

على ان يكون االجتماع   بذلت فى االيام االخيرة اسفرت عن التوافق بين الدول الثالث مصر واثيوبيا والسودان

التاسع للجنة الوطنية الثالثية لسد النهضة علي  المستوى الوزارى بحضور وزراء الموارد المائية والرى للدول 

خبيًرا من أعضاء اللجنة و  ٢١والمقرر عقده على مدار يومى السبت واالحد القادمين بالقاهرة بمشاركة  الثالث

ذلك فى محاولة لحل الخالفات الفنية بين الشركتين الفرنسية والهولندية ودفع مسار الدراسات الخاصة بسد 

 النهضة. 

 5/00/5105 األهرام

 

 

 وزيرة الهجرة تحذر من الوقيعة بين الشعبين المصرى والكويتى

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة أمس على عمق العالقات التى تربط بين مصر والكويت حكومة وشعبا 

الكويتى العادل وأهل الكويت الكرام وحذرت من االستجابة وأعربت الوزيرة عن ثقتها الكاملة فى القضاء 

 لمحاوالت الوقيعة والفتنة بين الشعبين،

 5/00/5105 األهرام

 

http://www.ahram.org.eg/News/131714/25/451930/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%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%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A.aspx
https://www.youm7.com/story/2015/11/5/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-5000-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D8%A2%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9/2424863#.VjsUC7erTIU
http://www.ahram.org.eg/News/131714/27/452023/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131714/27/452030/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A7.aspx


 

 

5105نوفمبر  5نشرة   مرصد اإلعالم المصري       14   

 

 -األحزاب :

 «السيسي»اإلخوان للحياة السياسية إلحراج سؤال اإلعالم الغربي عن عودة «: أبو الغار»

إن جميع وسائل اإلعالم الغربية  حزب المصري الديمقراطي االجتماعيرئيس ال قال الدكتور محمد أبو الغار

ؤالت هو ما يتعلق في زياته ألي دولة أوروبية وعلى رأس تلك التسا السيسياعتادت طرح أسئلة بعينها على 

ابة موضوعية بحوار مع لم يتفاجأ بهذا الطرح، وقدم في هذا الشأن إج السيسي وأوضح أن بجماعة اإلخوان

ال و موضوعية للغاية وال يجب أن تحتمل التأويل ألنها أقرب للواقع« السيسي»تصريحات وأكد أن  «بي بي سي»

 رؤساء في أمووما يريدونه من إحراج الر ية وخبرة بوسائل اإلعالم الغربيةيوجد بها تناقض خاصة وأنه على درا

 «.تتعلق بالسياسة الداخلية لكل دولة

 4/00/5105 الشروق

 «مالهمش الزمة»أبو الغار: السلفيون بدون اإلخوان 

في حال تطبيق نظام القوائم النسبية  على األقل مقعداً  41كان سيحصل على  قال د.محمد أبو الغار، إن الحزب

 مقاعد في البرلمان المقبل سيكون هذا إنجازاً  01وأشار إلى أنه إذا حصل الحزب على  في االنتخابات البرلمانية

من  لمقبلأحزاب فقط حصلت على مقاعد بالبرلمان ا 9وأضاف خالل لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"أن هناك 

 وقعت انه وتابعسةفأعطى فرصًا كبيرة لألحزاب المنا موضحًا أن المال السياسي شاركت في االنتخابات 051بين 

الفتًا إلى أن "المصريين األحرار" سيقف بقوة إلى  رار بأكبر عدد من مقاعد البرلمانفوز حزب المصريين األح

نظم وبعيدًا كل قال إن حزب النور غير مو جانب الحزب المصري الديمقراطي في قضايا حقوق اإلنسان والحريات

مشيرًا إلى أن السلفيين هم وقود  فيين يرون العمل بالسياسة "حرام"وجزء كبير من السل البعد عن السياسة

 ."، قائاًل: "السلفيون بدون اإلخوان مالهمش الزمةجماعة اإلخوان

 5/00/5105 بوابة األخبار

 لكنها اختلفت معه لسيسيلم تعارض ا« التحرير»قرطام: 

 يونيو 01في الحشد لثورة لدورها الوطني التحرير جريدة ن نظام محمد مرسي حاول إغالق إ أكمل قرطامقال 

لكنها اختلفت معه في و السيسيوأضاف خالل لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" أن جريدة التحرير لم تعارض 

مشيرًا إلى أن الجريدة ومن بعدها الموقع اإللكتروني الخاص بها ليس لهما أي عالقة بحزب  بعض األحيان

ب تعاملت مع االنتخابات البرلمانية بمنطق "أندية الكرة" وقال إن هناك بعض األحزا المحافظين الذي يرأسه

إغراءات لمرشحين  أن بعض األحزاب التي تمتلك قدمت ووقامت بشراء مرشحين من خارجها لخوض المعركة

من الفائزين بمقاعد البرلمان في الجولة األولى والمنتمين لعدد من األحزاب  011هناك  وتابع لالنضمام إليها

 .وجوه الحزب الوطني المنحل منهم من 15%

 5/00/5105 بوابة األخبار

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04112015&id=6560f09d-9b87-45a6-aeb5-d5a3df1d132e
http://akhbarelyom.com/article/563a7f8616fb0b7656d267c8/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D8%B4-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-1446674299
http://akhbarelyom.com/article/563a919516fb0b736611da6a/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%87-1446678920
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 -منظمات المجتمع المدنى :

 

 رئيس جامعة القاهرة: وقف الدراسة بفرع الشيخ زايد بسبب األمطار

 بفرع دراسة بإلغاء محاضرات الخميسإن الجامعة قررت وقف ال ور جابر نصار رئيس جامعة القاهرةقال الدكت

لطالب كلية الحقوق والتجارة وذلك بسبب األمطار الغزيرة التى شهدتها مدينة  أكتوبر 2الجامعة بالشيخ زايد بـ

  .امسأكتوبر مساء  ٦

 5/00/5105 السبوعا

 شباب اإلخوان لقياداتهم: اعتذروا واستقيلوا

 سر أمين منير إبراهيم الخارج في الجماعة مرشد لنائب رسالة المسلمين  وجه عدد من شباب جماعة اإلخوان

 لبأعما القائم من بتكليف المرشد نائب لمنصب اختياره كيفية عن خاللها  تسائلوا الدولي  اإلرشاد مكتب

 عاما السبعين تجاوزوا الذين قياداتها استمرار واوانتقدداخلية شورى أو انتخابات  دون عزت  محمود المرشد

 الجماعة إلدارة ورؤيتهم خطتهم  وطالب الشباب قيادات الجماعة وفي مقدمتهم منير بالكشف عن مواقعهم في

" قائلين وخاطب شباب الجماعة منير  معتقل الف 41  من أكثر سراح إطالق وكيفية القادمة المرحلة خالل

ء كثيرة دفع الصف والقادة وُقتل خيرة شبابنا وارتكبت أخطا ا في فخ العسكر رغم تحذير الجميعقعنو سيدي

وأال يستحق الصف الذي يدفع  ومكاشفتنا حول تقييم تلك األخطاءأال ُيوجب ذلك عليكم مصارحتنا  ثمنها"

أال تستحق هذه األخطاء الكارثية أن يستقيل كل من شارك في اإلدارة الثمن أن تعتذروا له عن أخطاءكم؟ و

 سفي  االجتماعي التواصل  موقع على حساب عبر  منها نسخة  نشر وتمالعليا منذ ثورة يناير حتى االنقالب؟" 

 .  لمنير االليكتروني  البريد  بعنوان مزيلة اإلخوان شباب  باسم  بوك

 4/00/5105 مصر العربية

 -المؤسسات الدينية :

 المفتى: أصحاب األفكار الشاذة اختزلوا مصطلح الجهاد في القتال والحرب

بني على الفتاوى أن اإلرهاب نتيجة طبيعية للفكر المتطرف الم أكد الدكتور شوقي عالم مفتي الجمهورية

وأضاف أن  المتشددين باعتبارها ظهيًرا لهم ألن هذه الفتاوى هي األساس والمحرك لهؤالء المضللة والشاذة

أصحاب األفكار المبعثرة والشاذة أرادوا أن يأخذوا الكثير من المصطلحات الشريفة المستقر عليها في فهم 

جاء  د الذي اختزلوه في القتال والحربمثل مصطلح الجها لى معنى بعيد عن سياقها وقواعدهاالمسلمين إ

والذي جاء تحت عنوان  دراسات اإلسالمية بجامعة األزهرخالل افتتاح الموسم الثقافي لكلية ال في كلمتهذلك 

 . "ضبط الفتوى وأثره في تفكيك الفكر المتطرف"

 5/00/5105 الشروق

http://www.elaosboa.com/show.asp?id=214576#.VjsayberTIU
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/783035-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%A7
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05112015&id=b0a1e142-0685-4ab5-9ae4-c3b433d0436c
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 -التصريحات :

 اإلرهاب مكافحة في مصر دور العالم يعلم أن البد: العينين أبو

كله دور مصر في مكافحته  أكد رجل األعمال محمد أبو العينين أن مصر تواجه اإلرهاب ويجب أن يعلم العالم

 فة لكي تصبح أحسن مكان في العالمومدى التقدم الذي تشهده شتي بقاع مصر في مجاالت االستثمارات المختل

وشدد على أن هناك من يتعمد صنع معلومات كاذبة ويروجها وبقوة وهى معلومات مدفوعة الثمن لكي تنتشر 

عليهم دور كبير في تصحيح المعلومات الخاطئة والتصدي وتشوه صورة الوطن منوها أن المصريين بالخارج 

 .جاء ذلك فى حديثة لبرنامج على مسئوليتى المذاع من لندن  لمحاوالت التشويه

 5/00/5105 بوابة األخبار

 

 سعد الدين إبراهيم:تصريحات السيسى حول عودة اإلخوان مسئولة والشعب من يقرر مصيرهم

إن تصريحات السيسى  كز ابن خلدون للدراسات االنمائيةمدير مجلس أمناء مر قال الدكتور سعيد الدين إبراهيم

حول عودة اإلخوان للمشهد السياسى متروكة للشعب وهى تصريحات مسئولة وتؤكد أن الرئيس مستعد لقبول 

الرجوع  موقف الشعب من اإلخوان وأنه يهتم بالرأى العام حول القضايا الهامة. وأضاف أن هناك ضرورة أن يتم

موضحا أن هذا يتفق مع  يقرر مصير القوى السياسية هو من ألن الشعب المصرى للشعب فى مسألة المصالحة

 .ما طرحه حول وجود استفتاء شعبى حول عودة اإلخوان من عدمه

 5/00/5105 اليوم السابع

 

 

 حاتم عزام: سيندم كاميرون على الوقوف إلى جانب السيسي

عال متميزا من إن تحركات المصريين في الخارج وفي بريطانيا على وجه الخصوص أثمرت تفا حاتم عزامقال 

ويمارسون ضغطا على رئيس  اب والمثقفين والمنظمات الحقوقيةومن نخبة من الكت المجتمع البريطاني

 ولفت إلى أن السيسي اشترى والء بريطانيا بعقد الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لوقف دعم االنقالب في مصر

الذي جدده السيسي بعد أن كان النائب العام الذي عينه الرئيس محمد مرسي  لشركة "بي بي" البريطانية للغاز

وقال إن إعطاء الحصانة  كمال في قضية شركة "بي بي" البريطانية فتح تحقيقا مع وزير البترول أسامة

إن و ي المنطقةالقانونية لرئيس االنقالب عبد الفتاح السيسي ال يخدم مصالح بريطانيا االستراتيجية ف

 الشعب سيستعيد ثورته قريبا وسيذكر من وقف بجانب الطغاة.

 4/00/5105   50عربى 

 

http://akhbarelyom.com/article/563a95d116fb0bc56a11da64/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%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%A8-1446680005
https://www.youm7.com/story/2015/11/4/%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84/2424750#.VjsU9LerTIU
http://arabi21.com/story/870522/%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A#tag_49232
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 جيهان السادات: أمريكا ودول أوروبا راجعوا سياستهم تجاه مصر

اك وهن وروبية يعلمون كل ما يحدث فى مصرإن الواليات األمريكية المتحدة والدول األ قالت جيهان السادات

 تى يتراجعوا سيأخذون بعض الوقتوح لألسف أنه مخطط يسيرون فيهلكن و تراجع فى سياستهم تجاه البالد

وبالفعل حصل تراجع واضح". وأضافت خالل حوارها الخاص مع اإلعالمى عادل حمودة أن سياسية الترهيب 

 أن العالم ن يتخلصوا من هذا اإلرهاب وعلى والمصريون استطاعوا أ الوصول للحكم لن تؤدى إلى نتيجة فى

 .ينتهج نفس النهج

 5/00/5105 اليوم السابع

 سكينة فؤاد:الرئيس ترك الحرية للشعب فى تقرير مصير اإلخوان

 حول عودة اإلخوان للمشهد السياسىإن حديث السيسى حول أن الشعب هو صاحب القرار  قالت سكينة فؤاد

موضحة أن الشعب لن يقبل أن تعود جماعة دينية ال  ئيس للشعب فى تقرير مصير اإلخوانهو توكيل من الر

أن جماعة اإلخوان أصبحت فى مواجهة الشعب المصرى  وأوضحت ن بالوطن للمشهد السياسى من جديدتؤم

واألهالى الذين استسشهدوا من مدنيين وضباط جيش وشرطة جراء العمليات اإلرهابية التى قامت بها جماعة 

 .اإلخوان

 5/00/5105 اليوم السابع

 : مقربون من الجماعة سيطرحون مبادرات قريبا لعودتها للساحةخالد الزعفران

أن األيام المقبلة ستشهد طرح عدد من السياسيين المقربين من اإلخوان لمبادرات تتضمن  أكد خالد الزعفرانى

للجماعة عودة تدريجية للمشهد السياسى مقابل تنازالت تقدمها الجماعة وأضاف أن قيادات التنظيم الدولى 

 وتتخلى موقفها بالخارج وعلى رأسهم راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة التونسية طالب الجماعة بأن تغير

 .متوقعا أن تقوم قيادات إسالمية بالخارج بالتفاوض لمحاولة إعادتهم للمشهد السياسى عن التصعيد

 5/00/5105 عاليوم الساب

 

 من المسئولين "مش قد مصر" وعقولهم متصلبة ومتخشبة %91إبراهيم عيسى: 

فهى مصابة  تها االستثمارية الهائلة المربحةرغم إمكانيا إبراهيم عيسى إن "مصر تواجه معوقات كبيرةقال 

قد مصر والبلد أكبر سيهم مش من المسئولين اللى قاعدين على كرا %91و ارات وأجهزة ووزارات مش قد البلدبإد

وتابع:  %11أن المحليات فاشلة بنسبة ووروتينيين" وأضاف  ولهم متصلبة ومتخشبة مع الماضىوعق منهم

"نحن ال ندير إال فشاًل وعندما يسود هذا المنطق فنحن نتكلم على إصرار وتصميم على أن ندور على الحل فى 

 ."الصندوق القديم الفاشل

 5/00/5105 اليوم السابع

https://www.youm7.com/story/2015/11/5/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA--%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%AC/2424934#.VjsU3LerTIU
https://www.youm7.com/story/2015/11/5/%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86/2424888#.VjsU4rerTIU
https://www.youm7.com/story/2015/11/5/%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%82--%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7/2425044#.VjsWe7erTIV
https://www.youm7.com/story/2015/11/5/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89--90-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B4-%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B4/2424837#.VjsU57erTIU
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 "وهناك مشكلة فى شرعيته %01إبراهيم عيسى: "البرلمان نجح بأقل من 

ف أن الذين نجحوا هم من تكش إبراهيم عيسى إن وجود البرلمان ضرورة حتمية لكن نتائج المرحلة األولىقال 

ذى يمكنه تقديم شىء يساوى ال بايع وليس الصوت المختلف المغايرغلبة الصوت الواحد القديم المؤيد الم

موضحا: "أنا ال أتحدث عن العملية  لية الديمقراطية بل حجم المشاركةأنه ال يتحدث عن العم ثورتين

هذا  س الذين لهم حق التصويتالمصريين عموما ولي أو أقل من %01الديمقراطية، إنما مجلس نواب جاء به 

مشهد ن محصلة الوكان ممثالً للشعب". وأشار إلى أ ية حتى وإن جاء بصناديق االنتخاببالتأكيد فيه مشكلة شرع

 .تكشف مقاطعة الشعب له منذ اللحظة األولى السياسى للبرلمان

 5/00/5105 اليوم السابع

 

 لن يتكرر مرة أخرى أشرف السعد: " مشهد يناير 

إن الحديث عن قيام ثورة ثالثة فى مصر "أمر محال" إال  رجل األعمال المصرى المقيم بلندن قال أشرف السعد

وأوضح خالل حواره ببرنامج "على  لشعب المصرى أن أمنه القومى مهددفى حالة واحدة وهو أن يشعر ا

م وتابع: "من يحك بندية مع الدول الكبرى فى العالممسئوليتى" المذاع " من لندن، أن السيسى يجب أن يتعامل 

 ."مصر حكم العالم

 5/00/5105 اليوم السابع

 تهانى الجبالى: حديث السيسى عن "مصالحة اإلخوان" عكس احترامه لإلرادة الثورية

بحديث السيسى عن مصالحة اإلخوان والذى أكد فيه أنه ال يمكن إجراؤها اآلن  الىأشادت المستشارة تهانى الجب

السيسى احترم عكس احترامه لإلرادة الشعبية الثورية". وأضافت أن انه قائلة:  من العنفوالرأى العام غاضب 

 .نفسهممشيرة إلى أنه ال أحد يستطيع أن يأخذ قرار المصالحة إال المصريين أ إرادة الشعب المصرى

 5/00/5105 اليوم السابع

 

 

 

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2015/11/5/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89--%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D8%A8%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-10-%D9%88%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D9%81/2424869#.VjsUBrerTIU
https://www.youm7.com/story/2015/11/5/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%AF--%D9%87%D9%84%D8%A8%D8%B3-%D9%81%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D8%B7-%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%84%D9%88-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%B1/2425018#.VjsT27erTIU
https://www.youm7.com/story/2015/11/4/%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%89--%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%A5/2424739#.VjsU-LerTIU
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 النشره المجتمعية

 -حراك مجتمعى :

 هاشتاج "راجعين الميدان" يجتاح فيس بوك

 "الميدان_راجعيندشن عدد من النشطاء على موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك" هاشتاج جديًدا بعنوان 

مؤكدين أنهم سوف يحيون ذكرى ثورة  يناير القادم ضد النظام الحالي 55ودعا الشباب المواطنين للنزول يوم 

 .يناير مرة أخرى 55

 0/00/5105 مصر العربية

  :- قضايا المجتمع

 

 : أزمة السيول واألمطار

 

 استمرار سقوط األمطار الغزيرة المصاحبة للبرق والرعد بمحافظة البحيرة

ي ف والرعد وهبوب الرياحصاحبة للبرق استمرار سقوط األمطار الغزيرة الم شهدت مراكز ومدن محافظة البحيرة

وتسبب ذلك في إغراق الشوارع وامتالء المناطق  طقس غير مستقر تشهده المحافظة لليوم الثالث على التوالي

المنخفضة بها بمياه األمطار كما أدى سقوط األمطار الغزير إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المدن 

 .والقرى

 5/00/5105 الوفد

 

 بعد محاصرة المياه لمنازلهم 00ارتفاع أعداد ضحايا السيول بالبحيرة لـ

 .لقوا مصرعهم صعقا بالكهرباء 0من بينهم  حالة وفاة 00طار فى البحيرة إلى ارتفع عدد ضحايا السيول واألم

 5/00/5105 اليوم السابع

 بوغازي اإلسكندرية والدخيلة أمام المالحة البحرية بعد هدوء سرعة الرياحفتح 

فتح بوغازي اإلسكندرية والدخيلة بعد إغالقهما  إعادة قررت سلطات ميناء اإلسكندرية صباح اليوم الخميس

عمال رئيس هيئة ميناء القائم بأ وقال اللواء بحرى فتحى طه بسبب الرياح والطقس السيئ لمدة يومين

عقدة  01بعد ما بلغت سرعة الرياح و ازين بعد قياسات الرصد الجومائيةأنه تقرر فتح البوغ اإلسكندرية

فضال عن اعتدال الرؤية والضغط المائى بما يسمح بدخول وخروج السفن للميناء  وارتفاع الموج مترا واحدا

 بشكل آمن.

 5/00/5105 بوابة األخبار

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%A7/781669-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%83
http://alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/940728-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://www.youm7.com/story/2015/11/5/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%8013-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%85/2425250#.VjsTn7erTIU
http://akhbarelyom.com/article/558bdeaa0cff138c120075ba/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D9%88%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D8%AF%D9%88%D8%A1-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-1441914479
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 األمطار توقف حركة الخط األول للمترو وتمنع وصوله لمحطات حلوان

 وتوقفت الحركة من حلوان للمترو فى عدم تشغيله بشكل كامل تسببت األمطار التى غطت قضبان الخط األول

 رة أخرى للمرج دون الوصول لحلوانإلى المعصرة واقتصرت حركة القطارات من المرج حتى المعصرة لتعود م

 .وشهد الخط بالكامل ارتباكا شديدا

 5/00/5105 اليوم السابع

 

 سقوط أمطار رعدية غزيرة بمطروح والسيول تعبر الطريق الدولى

اليا، سقوط أمطار رعدية غزيرة، تحولت إلى سيول عبرت تشهدت مناطق متفرقة من محافظة مطروح، ح

شرق مدينة  55إلى الكيلو  50الطريق الدولى من الجنوب إلى الشمال فى اتجاه البحر، فى المنطقة من الكيلو 

  .اإلسكندرية -مرسى مطروح، على طريق مطروح

 5/00/5105 اليوم السابع

 

 

 واستمرار غلق ميناء الصيد بالبرلس وبوغاز رشيد دى إلى غرق الشوارعأمطار غزيرة بكفرالشيخ تؤ

مما  مصحوبة برعد وبرقول أمطار غزيرة إلى هط تعرضت مدن وقرى محافظة كفرالشيخ فجر اليوم الخميس

كما أدى إلى سقوط األشجار  مياه وقد تحولت شوارع المدن والقرى إلى برك من الطين واألوحالالأدى إلى تراكم 

فيما وانقطاع الكهرباء عن عدد من القرى ومناطق بالمدينة نات على الطرق واألراضى الزراعيةولوحات اإلعال

بشواطئ المحافظة وقد تقرر استمرار غلق  حركة الصيد والمالحةسبب في توقف مما ت ارتفعت أمواج البحر

 ميناء الصيد بالبرلس وبوغاز البرلس، وغلق بوغاز رشيد.

 5/00/5105 بوابة األهرام

 

 

 انقطاع الكهرباء فى الشيخ زايد بسبب األمطار الغزيرة

من  أحدثت حالة أكتوبر فى محافظة الجيزة مساء األربعاء سقوط أمطار غزيرة 2ايد بـالشيخ زشهدت مدينة 

كما انقطع التيار  سم 51طار التى وصل ارتفاعها إلى بسبب تراكم مياه األم الشلل المرورى بمعظم الشوارع

  .الكهربائى فى بعض المناطق

 5/00/5105 اليوم السابع

https://www.youm7.com/story/2015/11/5/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86/2425113#.VjsUVrerTIU
https://www.youm7.com/story/2015/11/5/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A3%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF/2424902#.VjsT67erTIU
http://gate.ahram.org.eg/News/791268.aspx
https://www.youm7.com/story/2015/11/4/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9/2424814#.VjsUjberTIU
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 مصرع طالب في طنطا صعقا بكهرباء عمود إنارة بسبب األمطار

ومن  بطنطاسقوط األمطار في شارع ثروت صعًقا بكهرباء أحد أعمدة اإلنارة جراء  امسمساء  لقي طالب مصرعه

 02لعشرى آالف جنيه ألسرة المتوفى "إياد أشرف ا 01صرف  قرر سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية جانبه

 . سنة طالب ثانوى"

 5/00/5105 اليوم السابع

 األقباط :

 "الكنيسة": األمطار تسببت في خسائر بأديرة وادي النطرون والرهبان بخير

إن منطقة وادي النطرون تعرضت لسقوط أمطار غزيرة منذ ليلة أمس  الت الكنيسة القبطية األرثوذكسيةق

في بيان لها مساء األربعاء أن هطول األمطار المتواصل أدى إلى تراكم المياه في  وأضافت الكنيسة وحتى اآلن

ي ف المياه تسببت سريان والعذراء البراموس وكنائسهالمنطقة األثرية وأروقة دير األنبا بيشوي والعذراء ال

 مؤكدة أن الرهبان بخير. ة للحركة في تلك المنطقةخسائر وتلفيات في األديرة وإعاق

 5/00/5105 بوابة األهرام

 

 أخرى :

 عودة مياه الشرب لشبرا الخيمة بعد انقطاعها يومين

 ةادعإحل المشكلة وبقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية برئاسة المهندس مصطفى مجاهد 

  .المياه مرة أخرى للمنازل بعد انقطاعها لمدة يومين

 5/00/5105 اليوم السابع

 

 

 

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2015/11/5/%D8%B5%D8%B1%D9%81-10-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B5%D8%B9%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA/2424973#.VjsSB7erTIU
http://gate.ahram.org.eg/News/791242.aspx
https://www.youm7.com/story/2015/11/5/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9/2425085#.VjsUX7erTIU
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 الشأن األمنى 

 -أخبار أمنية :

 

 أمني بريطاني بشرم الشيخ لمراجعة اإلجراءات األمنية على الطائراتفريق 

إلى شرم الشيخ  نوفمبر 4ي بريطاني وصل األربعاء إن فريق أمن صدر مسؤول بوزارة الطيران المدنيقال م

يق بتعلوأشار المصدر إلى انه لم يتلق أي إخطار  لمراجعة اإلجراءات األمنية التي تتخذ على الخطوط البريطانية

رحالت الخطوط البريطانية إلى شرم الشيخ، ولكن ُطلب فقط تأخير رحلتين لطائرتين متواجدتين هناك لحين 

 المراجعة األمنية من قبل الفريق األمني البريطاني.

 5/00/5105 بوابة األخبار

 

 هداء الثورة بمحكمة النقضأنصار مبارك يشتبكون مع المطالبين بالحق المدنى لش

أثناء نظر جلسة  يناير 55اء بالحق المدنى لشهداء هاجم أنصار الرئيس األسبق محمد حسنى مبارك محامين االدع

بعدم جواز نظر الدعوى فى  مبارك بالقضيةالطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الذى حصل عليه 

بـ"قضية القرن". فيما قام محامو االدعاء بعمل مذكرة لعرضها قضية قتل المتظاهرين والمعروفة إعالميا 

 .على رئيس المحكمة لعمل محضر

 5/00/5105 اليوم السابع

 حقوقية دولية لـ"تجاوزات" بسجن العقرب المصريإدانة 

 المحتجزين بحق المصرية للسلطات لممارسات شهادات األربعاء أمس انرصدت منظمتان حقوقيتان دوليت

 توجيه دائًما المصرية الحكومة ترفض فيما" قانونية وغير قمعية" إنها قالت( القاهرة جنوب) العقرب بسجن

ومؤسسة "انسانية"  ومن رايتس مونيتور" )مقرها لندن(اتهمت منظمتا "هيحيث  لها االتهامات هذه مثل

عتقلين السياسيين" السلطات المصرية بممارسة أساليب قمعية بحق من أسموهما بـ"الم ها اسطنبول()مقر

ومنع الزيارات عن  القانونية في مصر بـ"سيء السمعة"المعروف في األوساط الحقوقية و في سجن العقرب

 .حتجزين بهذوي الم

 5/00/5105 وكالة األناضول

http://akhbarelyom.com/article/563abc0116fb0bf10a8efd14/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-1446689770
https://www.youm7.com/story/2015/11/5/%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-/2425273#.VjsTdberTIU
http://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A/467713
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 -محاكم ونيابات :

 تجديد حبس محمد على بشر التهامه بالتخابر مع دول أجنبية

تجديد حبس القيادى بجماعة اإلخوان محمد على  قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد

على ذمة التحقيقات التهامه بالتخابر مع دول أجنبية من شأنها اإلضرار بمركز مصر القومى  يوما 45بشر 

 واالقتصادى.

 5/00/5105 بوابة فيتو

 

 "اسبرانزا تيجو" للنيابة العامةحماية المستهلك يحيل وكيل سيارات 

أحال جهاز حماية المستهلك رئيس مجلس إدارة شركة "ايه اف اوتوموتيف" )بصفته( وكيل سيارات 

القاضي بإلزامه باستبدال محرك  لتزامه بتنفيذ القرار الصادر ضده"اسبيرانزا تيجو" إلى نيابة العامة لعدم ا

 السيارة محل الشكوى.

 5/00/5105 اصوات مصرية

 

 -اعتقاالت :

 ضبطعلى شخص فى أبو سمبل بأسوان النتمائه لجماعة محظورة

ألقت األجهزة األمنية بأسوان القبض على شخص بمركز أبو سمبل بمحافظة أسوان وذلك النتمائه لجماعة 

  .محظورة

 5/00/5105 اليوم السابع

 

 

 

 

http://www.vetogate.com/1888469
http://aswatmasriya.com/news/view.aspx?id=7f6e9e32-dcac-4d3a-8122-5bead329fcec
https://www.youm7.com/story/2015/11/5/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%B8%D9%88%D8%B1%D8%A9/2425142#.VjsVEberTIU
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 الشأن العسكري

 ـــــــــــــــــــــــــ

 مصادر استخباراتية أمريكية ترجح سقوط الطائرة الروسية جراء قنبلة موقوتة

" في شمال سيناء )شمال 050استخباراتية أمريكية، أن يكون سقوط الطائرة الروسية "إيرباصرجحت مصادر 

شرق مصر(، جراء زرع قنبلة موقوتة داخلها  قبل إقالعها، من قبل عناصر تابعة لتنظيم داعش أو مرتبطة 

م ل -ي االستخبارات وبحسب ما نقلته قناة )سي إن إن( األمريكية عن تلك المصادر، قال مسؤول أمريكي ف بها.

" توجد قناعة قوية لحدوث انفجار بواسطة قنبلة في أحد أقسام الطائرة"، مشيرا إلى أنهم بنوا  -تسمه القناة

 هذه القناعة استنادًا إلى التقارير االستخباراتية التي وصلت إليهم منذ وقوع الحادث.

 5/00/5105 األناضول 

 الجيش يدرس إقامة مدارس لحرف الرخام

الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة يدرس إقامة مدارس فنية ألول مرة لتعليم الشباب الحرف القائمة على أن جهاز قالت مصادر 

 صناعة الرخام، كما قرر االستعانة بخبرات إيطالية داخل مصنع الرخام بمدينة بدر، للبدء فى تصدير الرخام المصرى بأعلى جودة.

 5/00/5105 المصري اليوم

 البنتاجون": ملتزمون بدعم قوات حفظ السالم العاملة فى سيناء"

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع األمريكية )البنتاجون( جيف ديفيس، مجددا التزام الواليات المتحدة بدعم مهام قوات حفظ 

ديفيس، فى تصريحات للمراسلين األجانب فى واشنطن، إنه ليس هناك أى حديث عن السالم الدولية العاملة فى سيناء. وقال 

إجراء تغييرات فى قوات حفظ السالم العاملة فى سيناء، مشيرا إلى أنه تم مؤخرا زيادة عدد الجنود األمريكيين المشاركين فى 

 تلك القوة.

 5/00/5105 اليوم السابع

http://www.aa.com.tr/ar/%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%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D8%AD-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AA%D8%A9/467709
http://www.almasryalyoum.com/news/details/838520
https://www.youm7.com/story/2015/11/5/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%88%D9%86--%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/2425147
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 المنطقة الشمالية العسكرية تشارك في شفط مياه األمطار باإلسكندرية

في شفط مياه األمطار التي مألت شوارع محافظة اإلسكندرية، بعد تعرضها لموجة من  شاركت المنطقة الشمالية العسكرية

 05أطقم فنية مجهزة بأحدث المعدات، و 2ودفعت المنطقة الشمالية العسكرية، بـ الطقس السيء المصحوب بأمطار غزيرة.

كما دفعت  الطرق البديلة للمناطق الغارقة.طلمبة لرفع المياه، من الطرق الرئيسية واألنفاق، كما فتحت المحاور المرورية و

سيارات، محملة بمساعدات غذائية وبطاطين وأغطية ومواد تموينية، لمساعدة المتضررين  01المنطقة الشمالية العسكرية بـ

 من الطقس السيء.

 5/00/5105 الوطن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/831557
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 نشرة سيناء

 ــــــــــــــــــــــــ

 مجند فى تفجير يستهدف نادي الشرطة بالعريش 05مقتل 

شخصا واصيب عشرون اخرون معظمهم من رجال الشرطة بهجوم بسيارة مفخخة استهدف نادي ضباط الشركة في  05قتل 

 ية.مدينة العريش شمال سيناء. وقد اعلنت "والية سيناء" في بيان لها تبنيها للعمل

 4 نوفمبر 5105... سيناء 54

 

جيال لتبنى اسقاط الطائرة الروسيةسوالية سيناء تصدر ت  

ي الروسية فبث تنظيم "والية سيناء" تسجيال صوتيا بعنوان " نحن من اسقطها فموتوا بغيظكم" يتبنى فيه اسقاط الطائرة 

 سيناء, واوضح التنظيم انه سيبث تفاصيل عملية اسقاط الطائرة في الوقت المناسب.

 4 نوفمبر 5105... والية سيناء

 

 تفجير كاسحة عسكرية فى رفح

 .الجيش في هجومين منفصلين جنوب رفح شمال سيناءقام مسلحون بتفجير الية عسكرية وكاسحة الغام تابعتين لقوات 

 4 نوفمبر 5105... سيناء 54

 

 

https://twitter.com/newsinai24/status/661798677631995905
https://archive.org/details/utfty_list
https://twitter.com/newsinai24/status/661871312915316736

