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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

 السيسى وأبو مازن يتفقان على ضرورة وضع حد لالستيطان وتوفير الحماية الالزمة للشعب الفلسطينى

على أهمية وقف الممارسات التى تؤدى إلى زيادة  ى والرئيس الفلسطينى محمود عباس خالل لقائهما بالقاهرةاتفق السيس

االحتقان باألراضى الفلسطينية المحتلة، وضرورة وضع حد لالستيطان وتوفير الحماية الالزمة ألبناء الشعب الفلسطينى، وتهيئة 

ها جراءات التى من شأنالمناخ الالزم الستئناف مفاوضات السالم بين الجانب الفلسطينى واإلسرائيلي، فضاًل عن اتخاذ جميع اإل

 تخفيف معاناة الشعب الفلسطينى وتوفير الحماية والمساعدة الالزمة له.

 9/00/5102 األهرام

 تها السياسية مع مصرمعهد واشنطن يوصى إدارة أوباما بتعزيز عالقا

أوصى معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى بضرورة أن تعزز الواليات المتحدة عالقاتها االستراتيجية والسياسية مع مصر، وأن 

التحديات التى  ، فضال عن مساعدتها فى مواجهة كلتتعاون واشنطن مع مصر فى القضايا اإلقليمية ذات االهتمام المشترك

مصرية بناءة , أعده كل من فين ويبر  -جاء ذلك فى تقرير بعنوان ,نحو سياسة أمريكية  المرحلة الحالية. تواجهها مصر فى

وحذر .عضو الكونجرس السابق من الحزب الجمهوري، وجورج بى جريج الذى عمل كمستشار فى إدارة الرئيس األمريكى باراك أوباما

تراتيجية مع مصر باإلصالح السياسى وبالتحفظات األمريكية على بعض األمور التقرير اإلدارة األمريكية من ربط عالقاتها االس

الداخلية، مؤكدا أن ذلك لن يعود بالنفع على واشنطن التى من الممكن أن تخسر مصر كشريك استراتيجى إذا اعتمدت ذلك النهج 

 السياسى مع مصر.

 9/00/5102 األهرام

 بوتين يوقع مرسوما بفرض حظر مؤقت على الرحالت الجوية لمصر

يوم روسيا إلى مصر، اعتباًرا من  حظر مؤقت على الرحالت الجوية من وقَّع الرئيس الروسي فالديمير بوتين مرسوًما بفرض

وقالت فضائية "روسيا اليوم"، إنَّ المرسوم الرئاسي يتضمن فرض حظر مؤقت على شركات الطيران الروسية .8/00/5102األحد

السياحية باالمتناع عن بيع حجوزات ويوصي المرسوم أيًضا الشركات  .فيما يتعلق بنقل المواطنين من أراضي روسيا إلى مصر

وكلَّف مرسوم بوتين الحكومة الروسية باتخاذ اإلجراءات الالزمة لعودة المواطنين الروس من .الرحالت إلى مصر للمواطنين الروس

 .مصر، إضافًة إلى ضرورة إجراء وزارة الخارجية الروسية تنسيق اإلجراءات ذات الصلة مع السلطات المصرية

 9/00/5102 األهرام

 مصر تشارك بمؤتمر وزراء البيئة بباريس

وزراء البيئة، غادر القاهرة امس الدكتور خالد فهمى وزير البيئة متوجًها إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة فى مؤتمر 

 تحضيرا لمؤتمر باريس للتغير المناخى الذى يعقد نهاية نوفمبر الحالى .

 9/00/5102 األهرام

http://www.ahram.org.eg/News/131719/25/452749/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%88%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AD%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131719/26/452722/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D9%88%D8%B6%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131719/25/452838/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131719/27/452763/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3.aspx


 

 

5102نوفمبر  9نشرة   مرصد اإلعالم المصري       3   

 

  سامح شكرى: مصر ال تحتاج إلى وصاية أو إشراف من أحد

أن مصر بدأت سلسلة من الجهود الدبلوماسية للتواصل مع الدول المتأثرة من كارثة  شكرىأكد وزير الخارجية المصرى سامح 

ت فى تصريحا ين بالمطارات المصرية. وقال شكرىالطائرة الروسية إلزالة وتذليل المخاوف والقلق لديها بشأن إجراءات التأم

ن مصر إ الدول العربية وأمريكا الجنوبية الرابعة لقمةإلى الرياض للمشاركة فى فعاليات الدورة  صحفية لدى توجهه اليوم االثنين

تتخذ كل اإلجراءات الواجبة فى إطار التحقيقات الجارية بشفافية كاملة وبوجود األطراف الدولية ذات الشأن فى التحقيقات. 

ون مع شركائنا فى حدود وأضاف أن مصر دولة لها مكانتها ولديها قدرتها على إدارة مطاراتها و"نعمل من خالل التنسيق والتعا

 السيادة المصرية وفى حدود أن مصر ليست بدولة تحتاج وصاية أو إشراف من أحد".

 9/00/5102 اليوم السابع

 اليوم.. شيخ األزهر يستقبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن

 مود عباس أبو مازن بمشيخة األزهرالرئيس الفلسطينى مح اليوم االثنين الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر يلتقى اإلمام األكبر

سها وعلى رأ يسى لبحث عدد من الملفات الهامةوذلك خالل زيارته للقاهرة التى بدأت يوم السبت الماضى. والتقى خالل زيارته الس

ليات فتحه بشكل دائم، باالتفاق بين الجانبين والتنسيق المستقبلى بين قضية معبر رفح البرى "بين قطاع غزة ومصر"، وآ

 .السلطة الفلسطينية ومصر حول ذلك

 9/00/5102 اليوم السابع

 نوفمبر الحالي 50الخرطوم تستضيف اجتماع الجولة العاشرة لمفاوضات سد النهضة في 

اثيوبيا أمس األحد على عقد الجولة العاشرة لمفاوضات سد النهضة االثيوبي بالعاصمة اتفق وزراء المياه بدول مصر والسودان و

، مع دعوة المكتبين االستشاريين الدوليين المنوط بهما تنفيذ ثة أيامنوفمبر الجاري وعلى مدى ثال 50السودانية الخرطوم يوم 

 . ات العالقة بينهماالدراسات الخاصة بسد النهضة إلى حضور هذه االجتماعات لحسم الخالف

 9/00/5102 بوابة األهرام

 إثيوبيا تؤيد إسناد دراسات سد النهضة للشركة الفرنسية والقاهرة ترفض

لحل الخالفات حول المكتبين االستشاريين إلجراء دراسات سد النهضة أن مصر  أكدت مصادر مشاركة في اجتماعات سد النهضة

أكدت تمسكها باتفاقيات مياه النيل كإطار يحدد حقوقها في مياه النهر وعدم المساس بحصتها منه. وأشارت المصادر إلى أن 

بإجراء الدراسات المطلوبة سواء المائية أو االقتصادية  "بي آر ال"م المكتب الفرنسي الجانب اإلثيوبي عرض االتفاق على قيا

والبيئية وهو ما رفضته القاهرة على لسان وزير الري د. حسام مغازي ،مشددة على أن البيان الختامي سيؤكد على التوافق حول 

 القرارات وان تكون بإجماع الدول الثالثة.

 9/00/5102 بوابة األخبار

 

https://www.youm7.com/story/2015/11/9/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88-%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D8%AF/2431699
https://www.youm7.com/story/2015/11/9/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A3%D8%A8/2431628
http://gate.ahram.org.eg/News/792744.aspx
http://akhbarelyom.com/article/563f5e2d79f23c1b0cc524e2/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-1446993448
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 وزير الرى السودانى: استمرار الخالفات داخل لجنة "سد النهضة"

وزير الرى السودانى، استمرار الخالفات داخل اجتماعات اللجنة الوطنية لسد النهضة اإلثيوبى حول بعض  أكد السفير معتز موسى،

القضايا العالقة وأهمها المكتبين االستشاريين. وأشار وزير الرى السودانى فى تصريحات له إلى أنه تم االتفاق على جولة جديدة 

 نوفمبر الجارى. 50 من المفاوضات للوصول إلى حلول للخالفات، تبدأ

 9/00/5102 اليوم السابع

 وفد تجارى تركى يصل القاهرة لبحث التعاون االقتصادى ألول مرة منذ عامين

تجارى تركى برئاسة مصطفى رأفت رئيس الغرفة التجارية التركية قادما  استقبل مطار القاهرة الدولى مساء اليوم األحد وفد

بطائرة خاصة من إسطنبول فى أول زيارة لوفد تركى منذ أكثر من عامين، لبحث دعم عالقات التعاون اإلقتصادى والتجارى بين 

باألعمال التركى لدى مصر، ومن المقرر أن  مصر وتركيا. وكان فى استقبال الوفد التجارى التركى بالمطار "على رضا جوناى" القائم

يشارك الوفد التركى خالل زيارته فى فعاليات مؤتمر الغرف التجارية اإلسالمية الذى يعقد بالقاهرة، ويلتقى الوفد مع مسئولى 

ات المشتركة بين الغرف التجارية المصرية ورجال األعمال لبحث دعم عالقات التعاون التجارى بين مصر وتركيا وزيادة اإلستثمار

 الطرفين .

 9/00/5102 اليوم السابع

 «التشهير بالسيسى»يمول حملة عالمية لـ« دولى اإلخوان»

الدولى لجماعة اإلخوان لقاءات مع عدد من المسؤولين األتراك، تم االتفاق خاللها كشفت مصادر مطلعة عن عقد أعضاء التنظيم 

خالل الفترة  السيسىبوالتشهير  يه حملة انتقادات وهجوم على مصرعلى شراء مساحات إعالنية بالصحف العالمية، لتوج

وقالت مصادر  .تحطم الطائرة الروسيةرى فى حادث الحمالت ستكون مواكبة للتحقيقات التى تجأن  وقالت المصادر المقبلة.

حشمت من جمال بالجماعة إن عددا من شباب التنظيم طالبوا الدكتور أحمد عبدالرحمن، رئيس مكتب الجماعة بالخارج، بمنع 

داخل  الخالفات»وأضافت المصادر:  اإلدالء بتصريحات، بعد تسببه فى أزمة بينهم وبين شباب القوى المدنية، بسبب تصريحاته.

الجماعة بين الشباب والقادة تتزايد، فى وقت يبحث فيه شباب الجماعة عن تحالف مع القوى المدنية يبدأ عمله ميدانيًا ابتداء 

 «.يناير المقبل 52من 

 9/00/5102 المصري اليوم

https://www.youm7.com/story/2015/11/9/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%89--%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9/2431316
https://www.youm7.com/story/2015/11/8/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%89-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%85/2431192
http://www.almasryalyoum.com/news/details/840582
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 تفاوض إسرائيل علي دولة في غزة وجزء من سيناء أبومازن للصحفيين المصريين: حماس

 فى القدس ويفضل انتفاضة ثالثة مسلحة قال الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" فى حوار صحفي مع الصحفيين انه يعارض

حماس تفاوض اسرائيل علي دولة في غزة وأضاف أن  هبة جماهيرية سلمية والتركيز علي العمل السياسي والشرعية الدولية

 بية خصوصا مصر والسعودية واالردنان كل خطوات السلطة الفلسطينية تمت بالتنسيق مع الدول العروأشار  وجزء من سيناء

وكشف ابومازن عن وجود مفوضات مباشرة بين حماس واسرائيل وكذلك لقاءات غير مباشرة   .اضافة الي لجنة المتابعة العربية

وقال الرئيس الفلسطيني :"كان هناك مشروع رسمي العطاء حماس ما "  انه " جاسوسالذي وصفه ابو مازن بيرعاها توني بلير 

الف الي الف كيلو متر في سيناء للفلسطينين خالل حكم االخوان عبر مفاضات شارك فيها ايضا مستشار االمن القومي  ٠٦٦بين 

دفاع المصري عبدالفتاح السيسي قرارا بمنع التملك االسرائيلي السابق ايجورا ايالند،وانه رفض هذة الصفقة،ووقتها اصدر وزير ال

 .في سيناء

 9/00/5102 الشروق

 

 سدود إثيوبية جديدة على النيل وسط تعتيم مصري 2

 

سدود جديدة على  2بإنشاء  أّن إثيوبيا تقوم حاليًا وفي تعتيم شديدكشف وزير الري المصري األسبق، الدكتور محمد نصر عالم 

مرّجحًا  متوقعًابخصوص سد النهضة كان التي تمت فى القاهرة النيل في غفلة من الجميع". ويرى عالم أّن "فشل المباحثات 

في المائة من بناء السد وأّن  01وخصوصًا أن أديس أبابا نجحت في ما يقارب من أكثر من "فشل كافة المفاوضات حول السد 

ويأتي كالم عالم ليؤكد ما توقعه خبراء أيضًا، أّن إثيوبيا لن تتراجع حتى يكتمل بناء السد،  المباحثات لن تنتهي إلى شيء جديد".

 .ما يضع مصر في أزمة مائية في المستقبل

 9/00/5102 العربي الجديد

 

 السيسي يجمع دحالن وعباس في القاهرة للمصالحة

 

أفادت تقارير إعالمية مصرية أن عضو المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحالن، وصل إلى القاهرة األحد قادما من أبوظبي، 

وكشفت التقارير أن دحالن أبدى تجاوبه التام مع جهود مصر تزامنا مع وجود الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن فيها، 

وسبق أن تحدثت تقارير إعالمية مصرية عن مساعي حثيثة تبذلها مصر للمصالحة  إلنهاء الخالفات واالنقسامات داخل حركة فتح.

يها قولها إن دحالن ونقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية عن شخصية مقربة من دحالن لم تسم بين الرئيس عباس ودحالن.

"يرحب بأي جهد تحت رعاية مصر ألنه جهد يهدف إلى استعادة الوحدة الداخلية وخلق حالة توافق وتمنع انهيار العمل 

 الفلسطيني".

 9/00/5102 50عربي

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08112015&id=c5da7ccd-0c6d-4541-9496-0b8b5b19b2d3
http://www.alaraby.co.uk/politics/2015/11/8/5-%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://arabi21.com/story/871559/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9
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 إخوان مصر: ثابتون على موقفنا ضد أي محاولة لسرقة الوطن

إنها تتابع "بكل دقة التطورات الحاصلة على الساحة المصرية، وترقب تغيرات الواقع  قالت جماعة اإلخوان المسلمين

"أي ما كان يدبر حاليا، من العسكر وحلفائه داخليا وخارجيا ومجموعات مصالحهم، فإننا  -في بيان لها -وأضافت وتصاعداته".

واضافت ان حكم  دة تدوير القمع وآلياته ورموزهعاسنظل ثابتين على موقفنا ضد أي محاولة لسرقة الوطن واختطافه، وضد إ

الخطر الذي  وذكرت جماعة اإلخوان أنها تتعاون مع "كل مخلص حقيقي لمواجهةالسيسي ال يمكن ان يستمر في فى حكم البالد. 

 البيان.جاهد من أجل العدالة والحرية وحقوق البسطاء وسالمة الوطن مهما كانت التضحيات"، بحسب نص تيواجهه الوطن، وس

 9/00/5102 50عربي

 "بلومبرج": مخاوف إسرائيلية من سقوط نظام السيسي

 أكدت وكالة "بلومبرج"، أن هناك مخاوف إسرائيلية وأميركية  كبيرة من عدم إكمال السيسي لفترة واليته.

إحكام قبضته للبالد، بسجن وقتل ونفي المعارضة اإلسالمية له، ومع ذلك فإن وأضافت "إن عبدالفتاح السيسي حافظ على 

وقالت الوكالة، نقًلا عن "فن فيبر" عضو الكونجرس السابق في  المسؤولين اإلسرائيليين قلقون حيال استمراره في السلطة".

ن تحدث إليهم بخصوص سقوط نظام معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى: إن هناك مخاوف لدى اإلسرائيليين وآخرين مم

وقال "فيبر" الذي ترأس فريق عمل للمعهد زار إسرائيل: "لقد قابلنا الكثيرين في "إسرائيل" الذين يعتقدون أن السيسي  السيسي.

 .الن يكمل مدة رئاسته"، ووفًقا لما أصدره الفريق في تقريره، فإنه قابل العديد من الدبلوماسيين ومسؤولين أمنيين كبارً 

دائًما تحت تهديد مستمر بالقتل؛ فالناس ال تعلم أين ينام وأعتقد أن اإلسرائيليين  -يقصد السيسي-وأضاف فيبر "أنه 

 يطرحون العديد من األسئلة عن ما إذا كان حكومته ستنجح أم ال".

 9/00/5102 رصد

 

 ونتنياهو سيناقشان ضعف موقف السيسي الداخلي "ديبكا" اإلسرائيلي: أوباما

 

قال موقع "ديبكا" المقرب من المخابرات اإلسرائيلية، إن ضعف موقف السيسي الداخلي، وازدياد التمرد المسلح في سيناء، من 

ن مسألة السالم مع واعتبر الموقع، أن هناك عدة قضايا أهم م األمور السيئة التي سيناقشها أوباما والسيسي في لقائهما اليوم.

الفلسطينيين سيناقشها نتنياهو مع أوباما منها التحالف الهادئ الذي أسسه نتنياهو مع الدول العربية الرئيسية المعتدلة 

كبديل صالح لعملية السالم التي وصلت لطريق مسدود مع الفلسطينيين وهو التحالف الذي أنشئ بوعود بقدر من االستقرار 

وتابع الموقع: "ومع ذلك فإن موقف عبدالفتاح السيسي وهو الذي  يمثل محور هذا  بات المحيطة بهم.ألعضائه في اإلضطرا

قد اهتز بشدة بإسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء، ويمثل هذا أكثر األزمات خطورة منذ  -بحسب الموقع اإلسرائيلي-التحالف 

 توليه السلطة".

 9/00/5102 رصد

 

 

 

http://arabi21.com/story/871568/%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D9%86%D8%A7-%D8%B6%D8%AF-%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88
http://rassd.com/164109.htm
http://rassd.com/164426.htm
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 السياسة الداخلية 

 -الرئاسة المصرية :

 إلسكندريةمحافظة امفاجئة لة زيارب السيسي يقوم 

بزيارة مشروع توسعة محطة معالجة الصرف الصحي الشرقية باإلسكندرية في  امسقام السيسي في ساعة مبكرة من صباح 

حضور رئيس الوزراء ووزراء اإلسكان والمرافق والموارد المائية والري والتنمية المحلية وقائد المنطقة الشمالية العسكرية والقائم 

الرئاسة، بأن السيسى وجه بتخصيص مليار جنيه وصرح السفير عالء يوسف المتحدث الرسمى باسم بأعمال محافظ االسكندرية. 

من صندوق تحيا مصر لتمويل خطة عاجلة تنفذها الوزارات المعنية بالتعاون مع القوات المسلحة لرفع كفاءة شبكة الصرف 

 وتشمل أعمال اإلنشاءات وتطهير وتعميق المصارف وتزويد محطات الصرف عى بمحافظتى اإلسكندرية والبحيرةالصحى والزرا

بالطلمبات وجميع الُمعدات الالزمة، فضاًل عن إزالة التعديات على الترع والمصارف، على أن يتم ااِلنتهاء من جميع األعمال خالل 

 .أيام قبل موعد النّوة القادمة01و7فترة تتراوح بين 

 9/00/5102 األهرام

 -الحكومة المصرية :

 اختتام اجتماعات الجولة التاسعة لمفاوضات سد النهضة بالقاهرة

اختتمت أمس اجتماعات الجولة التاسعة لمفاوضات سد النهضة االثيوبي التي عقدت على مدار يومين بالقاهرة بحضور وزراء 

اثيوبيا والسودان ومصر، والذي استهدف بحث سبل دفع مسار الدراسات الموصي بها في تقرير لجنة الخبراء الموارد المائية لكل من 

كما تم االتفاق على عقد االجتماع التالي  الدوليين بخصوص تحديد تأثيرات سد النهضة اإلثيوبي على كل من مصر والسودان.

ر مع دعوة المكتبين االستشاريين لعرض النقاط الخالفية بينهما في للجنة الوطنية الثالثية بالخرطوم قبل نهاية هذا الشه

محاولة للتوصل إلى توافق حولها أو اختيار البديل المناسب من ضمن البدائل المطروحة من الدول الثالث حال عدم التوصل إلى 

 توافق بين المكتبين .

 9/00/5102 وابة األهرامب

 اليوم رئيس الوزراء يرأس اجتماعى المجموعة االقتصادية وصندوق تطوير التعليم

يرأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم االثنين، اجتماع المجموعة االقتصادية لمناقشة المشروعات التى تعمل 

مشروعات واتفاقيات مؤتمر شرم الشيخ، مارس الماضى. كما يعقد رئيس الوزراء، عليها الحكومة لجذب االستثمارات، باإلضافة إلى 

  .اجتماعا لصندوق تطوير التعليم بحضور وزير التربية والتعليم وعدد من الجهات المعنية

 9/00/5102 اليوم السابع

 التموين توفر قروضا للشباب إلنشاء مجمعات استهالكية لمواجهة ارتفاع األسعار

روض قفى الوقت الذى أكد فيه السيسى،  على ضبط األسعار نهاية الشهر الجارى، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى توفير 

للشباب من الخريجين إلنشاء منافذ ومجمعات لبيع السلع األساسية واللحوم بالمحافظات، حيث تم البدء فى إنشاء ثالثة مجمعات 

باإلسكندرية للشباب كتجربة أولى بهدف توفير السلع وبيعها للمواطنين بأسعار منخفضة، إضافة إلى المساهمة فى توفير 

  .فرص عمل للشباب

 9/00/5102 اليوم السابع

http://www.ahram.org.eg/News/131719/25/452736/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86-%C2%AB%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/792742.aspx
https://www.youm7.com/story/2015/11/9/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%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%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D8%B7/2431662#.VkBaBLcrLIU
https://www.youm7.com/story/2015/11/9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D8%B1/2431610#.VkBaHbcrLIU
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 وزير التموين:إرسال أطنان من السلع الغذائية والخبز لإلسكندرية

لداخلية أنه تم تكثيف السيارات المتنقلة المبردة المحملة بالسلع الغذائية للبيع أعلن خالد حنفى وزير التموين والتجارة ا

  .للمواطنين بأسعار مخفضة فى معظم المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والتى ال توجد بها فروع للمجمعات االستهالكية

 9/00/5102 اليوم السابع

 البحيرة وزارة وكيل تستبعد االجتماعي التضامن وزيرة

االجتماعي ، استبعاد سعيد ماضي وكيل وزارة التضامن بمحافظة البحيرة ، بناء علي قررت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن 

توصية الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة ، للتحقيق معه وآخرين بسبب تقارير تتهمهم بوجود مخالفات ماليه واستغالل 

 نفوذ .

 9/00/5102 بوابة األخبار

 "اإلدكاوي" محافظا لإلسكندرية

 أنه في طريقه من اإلسكندرية إلى القاهرة ألداء اليمين الدستورية محافظا لإلسكندرية. أكد اللواء أحمد صالح اإلدكاوي

 9/00/5102 الوطن

 -الوفود الخارجية :

 القاهرة يصل اليوناني التحتية والبنية النقل وزير نائب

وصل وفد يوناني رفيع المستوى برئاسة "كريستوس سبيرتزيس" نائب وزير النقل والبنية التحتية والشبكات اليونانى ،مطار 

إلى مصر تستغرق عدة أيام يبحث خاللها دعم عالقات التعاون بين  نوفمبر،قادما من أثينا فى زيارة 9القاهرة الدولي ، االثنين 

 مصر واليونان .

 9/00/5102 بوابة األخبار

 -: البرلمان المصرى

 للتصويت اإللكترونى« محاكاة» األمانة العامة لمجلس النواب تجرى 

فى سابقة هى االولى فى تاريخ المجالس النيابية بمصر اجرت االمانة العامة لمجلس النواب تجربة عملية لنظام التصويت 

االلكترونى بالمجلس والذى تم تركيبه بقاعة المجلس أخيرا بحضور المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس 

المهندس ياسر القاضى وزير االتصاالت وخالد الصدر االمين العام للمجلس وشارك فيه وفود من االعالميين والصحفيين النواب و

 ومراسلى وكاالت االنباء وبحضور عدد من النواب الجدد.

 9/00/5102 الشروق

 -األحزاب :

 التيار الديمقراطى": ندعم السيسى.. ومصر تحتاج لتوحيد الجبهة الداخلية"

قال الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن االجتماعى األسبق وعضو المجلس الرئاسى لتحالف التيار الديمقراطى، إن التيار يرى أن 

مؤكدًا أنهم ليسوا ضد السيسى كما يصور البعض وإنما هم مع الرئيس ومع الدولة المصرية، االوضاع فى مصر ملتبسة جدًا، 

  .ويرون فى الوقت الحالى ضرورة توحيد الجبهة الداخلية

 9/00/5102 اليوم السابع

https://www.youm7.com/story/2015/11/9/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2-%D9%84/2431579#.VkBaKbcrLIU
http://akhbarelyom.com/article/563fc29479f23c536c24db17/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-1447019149
http://www.elwatannews.com/news/details/834137
http://akhbarelyom.com/article/5640577679f23ce26899a791/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1447057264
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09112015&id=fce86ff6-867b-4c7e-aa69-18c9bd2e43af
https://www.youm7.com/story/2015/11/9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%89--%D9%86%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7/2431638#.VkBaD7crLIU
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 ياسر برهامى: مصممون على الوالية اإلسالمية فى مصر ولم أجمد نشاطى

أكد ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، أنه لن يجمد نشاطه فى العمل الدعوى، مضيفًا:"لم أجمد نشاطى ولم أتوقف 

بسبب الهجوم عليا ألننى لو توقفت سوف أحقق أمنية من يهاجمنى وأنا لدّى وظائف أقوم بها هلل تعالى ثم لمصلحة هذا 

فى  –بسبب أنى آثرت عدم التحالف معهم وأنتقد منهجهم، واآلخرين يهاجموننى الوطن". وأضاف "برهامى" اإلخوان انتقدونى 

ألنى مازالت ضد تغريب الدولة المصرية وُمصر على الوالية اإلسالمية فى مصر التى  -إشارة منه إلى القوى الليبرالية والعلمانية

بعدى مثلى"، مشيرا إلى أن من يقول الحق يتعرض  ينص عليها الدستور وهلل الحمد". وقال لن أتوقف أو أختفى وإن ُمت فاللى

 للهجوم ضاربا المثل بالداعية محمد حسان" مضيفًا:" الشيخ حسان عندما قال كلمة حق تعرض لحملة هجوم شرسة". 

 9/00/5102 اليوم السابع

 محمد أبوالغار: هيئتنا البرلمانية ستكون مستقلة ونحدد تحالفاتنا حسب الموقف

قال محمد أبو الغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى االجتماعى، إن الحزب لن يتحالف مع أى كيان سياسى فى البرلمان تحالفا 

البرلمانية داخل مجلس النواب مستقلة، لكن هنتحالف حسب الحالة أو الموقف، يعنى لو كنا  مطلقا، موضحا: "ستكون هيئتنا

  ."بنتكلم عن حقوق اإلنسان ممكن المصريين األحرار يتحالف معانا فى النقطة دى وممكن مستقلين أيضا

 9/00/5102 اليوم السابع

 الحركة الوطنية": انسحابنا من ائتالف تيار االستقالل نهائى و"شفيق" وافق عليه"

االنتخابى مع تيار االستقالل فى قال أسامة الشاهد، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، أن قرار الحزب بإنهاء االئتالف 

المرحلة الثانية من االنتخابات البرلمانية واالكتفاء بدعم مرشحيه على المقاعد الفردية فقط، نهائى ال رجعة فيه بغض النظر 

فق عما إذا كانت أحزاب الجبهة ستستمر فى موقفها من عدمه، مشددًا: "الفريق أحمد شفيق مؤسس الحزب اطلع على القرار، ووا

  ."عليه

 9/00/5102 اليوم السابع

 حسام خيراهلل: الموقف الروسي تجاه مصر "مؤقت"

المخابرات العامة األسبق والقيادي بالتحالف الجمهوري للقوى االجتماعية، إن الموقف الروسي قال الفريق حسام خيراهلل، وكيل 

وأضاف أن ما فعله الرئيس الروسي فالديمير بوتين سببه .الحالي تجاه مصر نتيجة الطائرة الروسية المنكوبة هو موقف مؤقت

أن بوتين اتخذ إجراءات حتى يظهر أنه على نفس الدرجة  حمالت الضغط عليه وحتى ال يقال أنه غير مهتم بشعبه، مشيرا إلى

 .من االهتمام

 9/00/5102 بوابة األخبار

 

 السيد البدوي: أمريكا تقود مؤامرة صهيونية إلسقاط مصر

أن الواليات المتحدة تقود مؤامرة صهيونية إلسقاط الدولة المصرية، مشيرا إلى أن هذا ظهر  السيد البدوى رئيس حزب الوفدأكد 

وقال إن بعض الدول تتكتل إلسقاط مصر، والحل الوحيد هو االلتفاف الوطني  .جليا فى حادث الطائرة الروسية في شرم الشيخ

ونية للنيل من مصر مازالت قائمة، قائال "أؤكد لكل العالم من أجل مواجهة هذه المخاطر، مضيفا أن المخططات األجنبية والصهي

 ."أن مصر ستظل قوية وبلد األمن والسالم فهي أم العرب، وأبناؤها خير أجناد األرض

 9/00/5102 الوطن

https://www.youm7.com/story/2015/11/9/%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%89--%D9%85%D8%B5%D9%85%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%84%D9%85-%D8%A3%D8%AC%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%B4/2431636#.VkBaEbcrLIU
https://www.youm7.com/story/2015/11/9/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1--%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%86/2431517#.VkBaNrcrLIU
https://www.youm7.com/story/2015/11/9/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D9%88%D8%B4%D9%81%D9%8A/2431489#.VkBaQ7crLIU
http://akhbarelyom.com/article/563fd37979f23ce27bd1df64/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA-1447023475
http://www.elwatannews.com/news/details/833990
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 -النقابات :

 الرابعة في تاريخهسامح عاشور نقيًبا للمحامين للمرة 

أعلنت الصفحة الرسمية لسامح عاشور فوزه بمقعد نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب للمرة للثانية على للتوالي، 

 آالف صوت عن أقرب منافسيه. ٠٦والرابعة في تاريخه النقابي، بفرق يصل لنحو 

 9/00/5102 الشروق

 لجنة انتخابات المحامين تواصل حصر نتائج المحافظات إلعالن النتيجة النهائية

، بالمحافظاتتواصل اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين، تلقى فاكسات من المحاكمة االبتدائية 

نتيجة من  07والخاصة بنتائج الفرز فى كل نقابة فرعية، على منصب النقيب ومقاعد األعضاء. وتلقت اللجنة حتى اآلن نحو 

نقابة فرعية لم ترسل حتى اآلن نتائجها، وعقب وصول جميع النتائج سيتم حصر األرقام الحاصل عليها  51لمحاكم االبتدائية، و

  .تيجة النقيب واألعضاء خالل اليوم االثنينكل مرشح ليتم إعالن ن

 9/00/5102 اليوم السابع

 

  شور" بالتالعب فى الصناديقحملة منتصر الزيات تتهم مرشحين محسوبين على "عا

أعلنت حملة منتصر الزيات، عن تقدمها بشكوى إلى اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، ضد بعض المرشحين 

لعضوية مجلس النقابة وأعضاء المجلس المنتهية مدته، المحسوبين على سامح عاشور. وقالت الحملة فى بيان لها، إنها 

األوراق االنتخابية القادمة من اللجان بالحذف واإلضافة، خصما من أصوات منتصر الزيات وإضافة األصوات اتهمتهم بالعبث فى 

"عاشور"، مشيرة إلى أن األصوات جاءت إلى مقر النقابة فى أكياس ولم تكن مشمعة. وأوضح منتصر الزيات، أن اللجنة المشرفة 

  .ية الالزمة للعملية االنتخابيةعلى االنتخابات أداءها باهت وضعيف ولم يحقق الحما

 9/00/5102 اليوم السابع

 

 منتصر الزيات: نتيجة فوز سامح عاشور غير صحيحة

النتيجة التى أعلنتها حملة سامح عاشور بفوزه بمنصب نقيب المحامين قال منتصر الزيات، المرشح لمنصب نقيب المحامين، إن 

آالف صوت، غير صحيحة، وتضليل للرأى العام كضربة استباقية، وأشار "الزيات"  01إلى  8وتقدمه علىّ بفارق أصوات يتراوح ما بين 

وز سامح عاشور بمنصب النقيب، وغير مسئول إلى أن رئيس اللجنة المشرفة على االنتخابات أكد لهم أنه لم يعلن أى نتائج عن ف

  .عما أعلنه "عاشور" عن فوزه

 9/00/5102 اليوم السابع

 

 اإلخوان للعودة للنقابةعاشور: انتخابات المحامين كشفت محاوالت تسلل 

أعتبر سامح عاشور أن معركة انتخابات المحامين، هي معركة كشف محاولة تسلل اإلخوان المسلمين للعودة لالستيالء على 

نقابة المحامين من خالل منتصر الزيات إال أن المحامين أحبطوا هذه المحاولة ولقنوا اإلخوان درًسا في القيم واألخالق والمحاماة 

 ست لقمة سائغة.ييمقراطية وان نقابة المحامين لوالد

 9/00/5102 بوابة األخبار

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09112015&id=2ce578ca-065d-48c5-a1eb-dd14cc043f9e
https://www.youm7.com/story/2015/11/9/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA/2431686#.VkBaAbcrLIU
https://www.youm7.com/story/2015/11/9/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D9%81%D9%89-/2431363#.VkBapbcrLIU
https://www.youm7.com/story/2015/11/9/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AA--%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85/2431301#.VkBbE7crLIU
http://akhbarelyom.com/article/563fd4bd79f23c6b7d0e013d/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%83%D8%B4%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-1447023797


 

 

5102نوفمبر  9نشرة   مرصد اإلعالم المصري       11   

 

 شهادة مؤهل مزورة ألعضاء بالنقابة 00جامعة خاطبتنا بـ  02الصحفيين": "

جامعة خاطبت النقابة بعدد شهادات المؤهل المزورة لألعضاء والتى  ٠١أكد محمد شبانة أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، أن 

البت النهائى فى الشهادات شهادة، وذلك عقب فحصهم، مضيفا أنهم فى انتظار باقى الجامعات. وأوضح أنه تم تأجيل  ٠٠وصلت لـ

 .سواء بتحويل أصحابها للنيابة العامة أو شطبهم من جداول القيد بالنقابة للجلسة القادمة

 9/00/5102 اليوم السابع

 -ية :المؤسسات الدين

 

 اإلفتاء: اإلخوان يؤمنون بالجماعة أكثر من اهلل

اتهم مرصد الفتاوى الشاذة والتكفيرية التابع لدار اإلفتاء، "التنظيم الدولي لجماعة اإلخوان المسلمين" بتمويل حملة إعالمية 

بالتعاون مع عدد من العواصم ضخمة، تهدف إلى تشويه صورة مصر ومنع المستثمرين وشركات السياحة من القدوم إلى البالد، 

وذكر في تقرير له أن "أعضاء اإلخوان والتنظيمات المشابهة يؤمنون بالجماعة أكثر مما يؤمنون باهلل عز .والدول المعادية لمصر

وجل، وأنهم ال يرون مفسدة أكبر من مفسدة عدم تحقيق أهداف وغايات الجماعة المشبوهة حتى لو كان على حساب خراب 

 .إزهاق األرواح منهم أو من غيرهمبالدهم و

 9/00/5102 مصر العربية

 

 -التصريحات :

 النجار رًدا على اإلخوان: حديثي بأننا أخطأنا في اإلطاحة بمرسي "غباء" مثير للسخرية

رئيس مجلس إدارة األهرام، معلًقا على اتهام بعض المواقع التابعة لجماعة اإلخوان، بأنه ذكر في قال الدكتور أحمد النجار، 

برنامجه الذي كان يقدمه سابًقا على شاشة دريم، بأننا أخطأنا في اإلطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، بأن هذا الكالم غير 

 الشخصية على موقع فيس بوك .جاء ذلك على صفحته  حقيقي بالمرة وغباء مثير للسخرية.

 9/00/5102 بوابة األهرام

 

 

 هانى رمزى لـ"الحياة": مبارك لم يخن بلده وكان نفسى "جمال" يكمل

قال الفنان هانى رمزى، إن محمد حسنى مبارك، بطل لم يخن بلده ونظامه كان فاسدا، الفتًا إلى أنه لم يعّرض مصر لحرب أهلية 

وعندما قيل له "امشى.. مشى"، مضيفًا: "أنا شايفه بنظرة مختلفة، كنت أعيب عليه اختياره لمن حوله، وكان نفسى يطلع شاب 

يقود مصرواستطرد رمزى: "أنا قعدت مع السيسى كتير وأكلت معاه عيش وملح قبل وبعد  جيل جديد وليكن حتى جمال مبارك

فى مشاكل فى الفن وطلبت منه كالم كتير جدًا، لدى إحساس إن فى ناس كتير أوى بتفكر بعقلية زمان ونفس  لهالترشح، وقلت 

  ."الدولة القعدة على الكرسى، وهناك أياد مرتعشة ممكن أسميهم لك باالسم موجودة فى

 9/00/5102 اليوم السابع

 

 

https://www.youm7.com/story/2015/11/9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86--15-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%80-11-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84/2431469#.VkBaUbcrLIU
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/787257-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://gate.ahram.org.eg/News/792756.aspx
https://www.youm7.com/story/2015/11/9/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%89-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9--%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AE%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%87-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%89-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84/2431459#.VkBaXbcrLIU
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 "!عمرو أديب بـ"القاهرة اليوم" عن تعيين اإلدكاوى باإلسكندرية:"ملقناش حد كويس؟

انتقد عمرو أديب تعيين اللواء أحمد صالح اإلدكاوى، محافظًا اإلسكندرية، قائاًل "اإلدكاوى جاى من إسكندرية البايظة، ومن تاريخ 

اف وأضإسكندرية كله التعبان بتاع التجاوزات، والراجل متاخد من نفس الجسم"، وتابع متسائاًل "هو احنا ملقناش حد كويس؟". 

حى شرق بمحافظة اإلسكندرية الذى كان يحدث به جميع التجاوزات، مناشدا رئيس الحكومة بالتروى فى أن اإلدكاوى كان رئيس 

اختيار المحافظين. وشدد على أن محافظة اإلسكندرية بحاجة إلى رجل يمتلك خبرة فى إدارة األزمات ويكون لديه تاريخ من 

 . للقوات المسلحة يئة الهندسيةرئيس اله "كامل الوزير "االنتصارات مثل اللواء

 9/00/5102 اليوم السابع

 

 

 "بعد القبض على صالح دياب.. إبراهيم عيسى "الرسالة وصلت

قائاًل "نتكلم بكل صراحة ووضوح وبين  القبض على رجل األعمال صالح دياباستنكر إبراهيم عيسى طريقة إلقاء قوات االمن 

قوسين يحصل اللى يحصل..هذه واقعة تثير الريبة ألن المشهد صعب أن يبتلعه اى صاحب ضمير ورسالة قميئة فيما يتعلق 

اف " صورة صاحب اهم جريدة يومية خاصة فى مصر ضوأثر هذا المشهد". وأ ريقة القبضبطريقة القبض والسبب المزعوم لط

بالكالبشات فرق إيه لما اردوغان يقبض على اصحاب الجرايد كدا". وأوضح أن طريقة القبض على صالح دياب فجرًا يؤكد أن مصر 

خصومة أجهزة الدولة، معناه "أنك وال  ، وأن أجهزة الدولة تخاصم بغرائزها وعواطفها، وأن5100يناير  52لم تتغير عن صبيحة 

حاجة ..لو فاكر نفسك إعالمى أو رجل اعمال أو سياسى أو نائب برلمان أو فاكر نفسك بنى آدم أنا ممكن أفرمك وافضحك 

وأهينك..هذه هى الرسالة". ووصف توقيت ألقاء القبض على صالح دياب فى الخامسة فجرًا من قبل وحدات من األمن الخاصة 

مشهد المستفز"، وتابع:"كأنه إرهابى، خاصة أنه تم القبض عليه فى أوضة نومه". وأبدى رفضه لمشهد القبض قائاًل بـ"ال

:"مشهد القبض على دياب والسبب والتوقيت وتصويره يبعث بعدة رسائل..موضوع يثير الريبة، انت عاوز تهينه وواصل حديثه 

ذا المنظر، فهذا يبعث برسالته لرجال االعمال والمستثمرين، أنه وال بهتم :" حينما يتم إهانة رجل اعمال معروف فى مصر به

بيكم وال عاوزكم ومن يخالف العقل ممكن اعمل فيه كدا واكتر ..والمشهد أبعد كثير من أن نعبره ..الرسالة وصلت طبعا للكل 

 ." يناير خطوة واحدة 52ومزعجة للغاية وأننا لم نبرح 

 9/00/5102 اليوم السابع

 

 

 إبراهيم عيسى: قرار بريطانيا بإجالء سائحيها في وجود الرئيس على أراضيها إهانة للمصريين

المي إبراهيم عيسى، إن "قرار الحكومة البريطانية بإجالء سائحيها من مدينة شرم الشيخ، في وجود السيسي على األراضي قال اإلع

ويعود إلى البالد كنوع من الرد على الفظاظة وكان البد للسيسي أن يقطع زيارته  بريطانية يعد إهانة للشعب المصريال

مهووًسا بقضية الطائرة الروسية المنكوبة من جانب وسائل اإلعالم البريطانية، وهذا يرجع وأكد على وجود اهتماًما  البريطانية

إلى تربصهم بمصر وعدائهم الشديد لها، قائال: "اإلعالم األجنبي نجح في حملته ضد بالدنا، فهم على درجة من الندالة ولكننا 

 ".أيًضا على درجة كبيرة من انعدام الكفاءة في إدارة تلك األزمة

 9/00/5102 الشروق

https://www.youm7.com/story/2015/11/9/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%82%D9%86/2431200#.VkBbC7crLIU
https://www.youm7.com/story/2015/11/9/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86/2431338#.VkBaubcrLIU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09112015&id=bd34ecfb-a665-4077-a763-94b87cd1fdda
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 "إبراهيم عيسى ":ربط أزمة الدوالر والبالعات باإلخوان"تضليل

استنكر إبراهيم عيسى ربط األزمات التى تمر بها مصر بجماعة اإلخوان دون النظر لألسباب الحقيقة للمشكالت، قائال "الحديث 

أو اتنين فعلوا ذلك، لكنهم  واحدعن قيام الشبكة اإلخوانية بسد البالعات كالم خايب وجايز إن فيه إخوان سدوا البالعات ووارد 

ليسوا من تسببوا فى األزمة". وأضاف "": "وكذلك األمر بالنسبة للدوالر حين تم القبض على حسن مالك وقيل إنه سبب أزمة 

الدوالر"، متسائاًل "ارتحتوا.. الدوالر اتحلت مشكلته عشان حسن مالك فى السجن؟". وأوضح "نحن نبعد عن األسباب الحقيقة 

سبق بالحرف". وفى ونخدع ونضلل الناس.. فيه إيه يا جماعة، أنتم تعيدون كل خطأ وجريمة ارتكبها النظام السابق واألونضحك 

الدولة والرئيس باالهتمام بشبكة الصرف الصحى والمياه، معتبرًا أن توفير مياه شرب نظيفة أهم من المشروع  جانب آخر طالب

 .النووى والمليون ونصف فدان

 9/00/5102 اليوم السابع

 وتأسيس الدولة اإلسالمية« غزة»باالتفاق مع إسرائيل على االنفصال بـ« حماس»أحمد موسى يتهم 

مة الدولة اإلسالمية إلقا ق مع سلطات االحتالل اإلسرائيليةالفلسطينية بعقد اتفا« حماس»حركة  مي أحمد موسىاتهم اإلعال

أقنعت الجانب اإلسرائيلي بهذا االتفاق بعد « حماس»وأوضح أن  .وانفصالها عن الضفة والدولة الفلسطينية في قطاع غزة

إسرائيل، وأن التهديد التي ستشكلها الدولة الجديدة سيكون على مصر، أمال في التوصل آلليات حماية حدود المناطق التي تحتلها 

وتابع "هل ستصمت مصر أمام تهديد حدودها مع غزة؟، حماس أثبتت خالل .الحصول على سيناء وضمها لدولتهم المزعومة

رهابية ضد مصر، فنواياهم باتت واضحة الفترات الماضية أنها ال توجه رصاصة واحدة تجاه إسرائيل ودائًما ما تتبنى الهجمات اإل

 ."ضد مصر، ولن نصمت أمام أي تهديد على مصر أو يزيد تمزيق الدولة الفلسطينية

 9/00/5102 الشروق

 ماليين عامل 2قف الرحالت يضر بـنقيب السياحيين: و

األمين العام لالتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إن شركات السياحة تجرى اتصاالت مكثفة  "باسم حلقة"قال نقيب السياحيين 

مع منظمى الرحالت فى دول أمريكا الالتينية وأوروبا، لخلق نوع من الحراك السياحى، تفاديا للضرر الواقع على مصر عقب قرارات 

وأضاف إن قرارات روسيا  رة الروسية فى سيناء األسبوع الماضى.البعض بوقف الرحالت وإجالء الرعايا، على خلفية حادث الطائ

ماليين عامل بقطاع السياحة، بعدما بدأت حركة السياحة والعمالة تعود تدريجيا إلى  2وبريطانيا وألمانيا ستؤثر سلبا على نحو 

 .5100يناير  52المدن السياحية، بعد تراجعها بشكل كبير فى أعقاب ثورة 

 9/00/5102 الشروق

موسى: يجب مقاطعة المنتجات األميركية والتركية والبريطانية احمد   

مؤكًدا أنها دول ثبت تآمرها علينا،  التركية واألميركية والبريطانية طالب أحمد موسى الشعب المصري بضرورة مقاطعة المنتجات

ت، اصّرح بمثل هذه التصريحالمصرية وحكومتها لن تستطيع أن توأوضح أن الدولة  صاد المصري في مقتلوتسعى لضرب االقت

 . وناشد المصريين أن تكون مقاطعتهم بعدم الذهاب إلى هذه الدول هذا العام إّلا للعالج فقط

 9/00/5102 رصد

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2015/11/9/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84/2431283#.VkBa-LcrLIU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09112015&id=2cab07ae-a582-4f8f-857e-c832fc97f60f
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09112015&id=90383467-a63b-432c-a5fc-e2412cea4a3d
http://rassd.com/164401.htm
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  النشره المجتمعية

  :-اوال: الحراك المجتمعي 

 االمن يفض وقفة لخريجى معهد التمريض

نظم خريجو معاهد التمريض الخاصة وقفة احتجاجية، أمس، أمام مجلس الوزراء، مطالبين بالسماح لهم بااللتحاق بالمعهد  

منهم وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، الذى رفض مطالبهم، فقطعوا طريق قصر العينى، واشتبكوا مع  3الفنى الصحى، والتقى 

 .01قوات األمن التى فضت وقفتهم بالقوة وألقت القبض على 

 9/00/5102 الوطن

 

 عمال شركة مصر إبرانتجدد أزمة 

أثناء العمل، وقال غريب صقر، أحد « جلطة»للغزل بعد وفاة عاملة تدعى نادية شحاتة بـ« مصر إيران»تجددت أزمة عمال شركة 

قيادات الشركة، إنه جرى إجبار زميلتهم على العمل فى ظروف سيئة دون تكييفات أو مراوح بالمخازن وجرى تحرير محضر ضد 

ا بالتسبب فى وفاة الزميلة والعمل فى ظروف غير آدمية، وتظاهر العمال، مساء أمس، أمام مبنى محافظة السويس اإلدارة واتهامه

 .تنديدًا بوفاة زميلتهم

 9/00/5102 الوطن

 

 ة الصحفيينالعاملين بشركة المشروعات الصناعية يتظاهرون أمام نقاب

أمام نقابة الصحفيين، أمس، ضد المستثمر الذى اشترى  تظاهر عشرات من العاملين بشركة المشروعات الصناعية والهندسية

النصر لصناعة »شهور وامتناعه عن صرف رواتبهم طوال تلك الفترة، وهدد عمال شركة  0الشركة، بعد قراره وقف العمل منذ 

فى إضراب عن العمل، واتهموا إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية بتعمد تكبيد شركتهم بالدخول « الكوك والكيماويات

 .خسائر لصالح شركة الحديد والصلب

 9/00/5102 الوطن

 

  :- ثانيا: قضايا المجتمع

 

 التعليم :

 فى البحيرة لعدم جاهزيتها لتأثرها بمياه السيول مدرسة 08تعطل الدراسة بـ

مدرسة لعدم جاهزيتها  08أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة انتظام الدراسة بجميع مدارس المحافظة، باستثناء 

فظة األخيرة. وكانت محاالستقبال الطالب، إثر تعرضها لخسائر بسبب سوء األحوال الجوية التى تعرضت لها المحافظة خالل الفترة 

البحيرة قد تعرضت لموجة من الطقس السيئ والمصحوب برياح شديدة وهطول أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول على معظم 

شخصا وإصابة العديد من األهالى. كما أغرقت مياه السيول مئات األفدنة من األراضى  52أنحاء المراكز والقرى، مما أدى إلى مصرع 

 .المنازل وتعرض الكثير من المؤسسات الحكومية والمدارس لخسائر فادحةالزراعية و

 9/00/5102 اليوم السابع

http://www.elwatannews.com/news/details/833996
http://www.elwatannews.com/news/details/833996
http://www.elwatannews.com/news/details/833996
https://www.youm7.com/story/2015/11/9/%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D9%8068-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D9%8A/2431607#.VkBaIbcrLIU
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 االقتصاد:

 في مستهل التعامالتمليون جنيه  211البورصة تخسر 

واصلت البورصة المصرية خسائرها في مستهل تعامالت، اليوم اإلثنين، مدفوعة بعمليات بيع من قبل شرائح من 

المسثتمرين ترقبا ألية أنباء إيجابية جديدة تبدل الحالة النفسية السلبية التي تسود السوق منذ بداية األسبوع، على خلفية 

 الطائرة الروسية وأثرها على السياحة المصرية.تداعيات حادث سقوط 

 9/00/5102 الشروق

 

 

 االحدمليار جنيه في نهاية تعامالت  8.2البورصة تخسر 

 225.31، إذ تراجع من مستوى االحدمليار جنيه، خالل تعامالت،  8.2خسر رأس المال السوقي لألسهم المقيدة بالبورصة نحو 

 مليار جنيه في نهاية التعامالت. 223.81مليار جنيه في بداية التعامالت إلى مستوى 

 8/00/5102 الوطن

 

 قرًشا في السوق السوداء 821الدوالر يسجل 

جنيه  8.21ووصل سعر الدوالر بالسوق السوداء إلى  ا تباينت أسعار العمالت األجنبيةفيم استقرت أسعار الذهب اليوم اإلثنين

 للبيع. 

 9/00/5102 رصد

 

 واالمطار :أزمة السيول 

 

 محافظ دمياط يأمر برفع حاالت التأهب القصوى استعدادا لنوات الشتاء

أمر الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برفع حالة التأهب القصوي لمواجهة 

 الصحي.نوات الشتاء، وتكثيف أعمال تطهير بالوعات صرف المطر، وتسليك خطوط الصرف 

 9/00/5102 الوطن

 

 ماليين جنيه تعويضات لمتضرري السيول في البحيرة قبل نهاية األسبوع 01صرف 

ع ية األسبوأعلن الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، صرف تعويضات للمتضررين من األمطار والسيول بالمحافظة، قبل نها

ولفت إلى التنسيق مع وزيرة التضامن االجتماعي؛ .الجاري، تنفيذا لتوجيهات السيسي، عقب تفقده المناطق المنكوبة بالطائرة

ماليين جنيه، لمتضرري  01لسرعة صرف التعويضات للمتضررين قبل نهاية األسبوع الجاري، معلنا أن بيت الزكاة وجه بتخصيص 

 .بالمحافظة، باإلضافة لعدد آخر من الجمعيات األهلية، ومنها رسالة ومصطفى وعلى أمين ومؤسسة أخبار اليوماألمطار والسيول 

 9/00/5102 الوطن

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09112015&id=c588fb9d-a7ec-44b9-bfc2-051ac2c8391f
http://www.elwatannews.com/news/details/833731
http://rassd.com/164415.htm
http://www.elwatannews.com/news/details/834113
http://www.elwatannews.com/news/details/834186
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 أعالم :

 انتقدت السيسي ويحيلها للتحقيق  تلفزيون مصر يوقف مذيعة

لقاهرة" بقطاع القنوات قرارا بإيقاف المذيعة عزة الحناوي في قناة "ا "عصام األمير"أصدر رئيس اتحاد اإلذاعة والتليفزيون 

وكانت المذيعة طالبت في برنامجها  وإحالتها للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية، بعد انتقادها عبد الفتاح السيسي اإلقليمية

يع المسؤولين عن التقصير والفساد، بعد أزمة غرق اإلسكندرية والبحيرة، بداية من الرئيس وحتى "أخبار القاهرة" بمحاسبة جم

وطالبت السيسي بتقديم خطته للشعب، قائلة: "فين خطتك؟ يجب إعالنها للشعب وإعالن خطة  أصغر مسؤول

لتها للتحقيق، وذلك نظرا لخروجها عن وأعلنت إدارة "ماسبيرو" أنه تم إيقاف المذيعة عن العمل باإلضافة إلى إحا"الحكومة

 الحيادية والمهنية.

 9/00/5102   50عربى 

 أخرى :

 مصابا 53قتلى و 9ارتفاع ضحايا انهيار منزلين بالفيوم لــ 

الدكتور سامح محمد السيد، مدير إسعاف الفيوم، أن عدد ضحايا حادث انهيار منزلين بمنطقة باب الوداع بحى الصوفى  صرح

 21قتلى، بعدما تم انتشال الجثة التاسعة من تحت األنقاض وهى لمواطن يدعى أحمد كمال سيد  9بمدينة الفيوم، ارتفع إلى 

 5حالة بسيارات اإلسعاف إلى مستشفى الفيوم العام، وأسعف األهالى  00، تم نقل مصابا 53سنة، بينما ما زال عدد المصابين 

  .حاالت فى موقع الحدث 2وأسعفت سيارات اإلسعاف 

 9/00/5102 اليوم السابع

 ساعة 52إنجليزي خالل  911ألف سائح روسي و 00": مغادرة الشيخمصادر في مطار شرم 

وأضافت  ألف سائح روسي غادروا من مطار شرم الشيخ إلى روسيا حتى اآلن 00أكدت مصادر مطلعة بمطار شرم الشيخ الدولي، أن 

 ساعة. 52طائرات إنجليزية خالل  2سائح إنجليزي على متن  911المصادر أن هذا يأتي إضافة إلى مغادرة 

 9/00/5102 الوطن

 قرى بني سويف تغرق دون أمطار

 الصرف مياه مع شديدة معاناة المحافظة أهالي يعيش تشهد محافظة بني سويف إهماال شديدا من قبل المسؤولين، حيث

 الصرف فبسبب مختلف، مصدر من هنا الغرق فإن مصر شمال محافظات في كما غزيرة أمطار وجود عدم من الرغم فعلى الصحي،

 . منازلهم أغرقت التي الماء برك في أسرة من أكثر تعيش وفيةالج والمياه الصحي

 9/00/5102 رصد

 

 

 

 

 

 

http://arabi21.com/story/871655/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%B0%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88#tag_49232
https://www.youm7.com/story/2015/11/9/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%80%D9%80-9-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%8823-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7/2431581#.VkBaJbcrLIU
http://www.elwatannews.com/news/details/834093
http://rassd.com/164379.htm
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 -الشأن األمنى :

 -أخبار أمنية :

 تنفي شائعات إقالة الوزير من منصبهوزارة الداخلية  

 نفى اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعالقات العامة واإلعالم، ما تردد من أنباء عن استقالة أو إقالة اللواء مجدي

أداءها لمهامها على وأضاف وأنها شائعة تهدف لضرب االستقرار في الوزارة والتشكيك في .عبد الغفار وزير الداخلية من منصبه

 .أكمل

 9/00/5102 الشروق

 

 كاميرا مراقبة بمحيط معسكر طريق إسكندرية الصحراوى 05مرور الجيزة: تركيب 

كاميرا ذات تقنية عالية الجودة للقيام  05الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، بتركيب قامت اإلدارة العامة لمرور 

بعمليات تأمين ومراقبة لكافة أرجاء معسكر مجندى اإلدارة الكائن بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، ورصد أى مخالفات النتظار 

  .من االقتراب أو عمليات التصوير للمكان من الخارج السيارات بمحيط المعسكر لمنع الخارجين عن القانون

 9/00/5102 اليوم السابع

 

 العناصر اإلرهابية بالمرجقوات األمن تقوم بتصفية أشرف الغرابلي بزعم انه أخطر 

قامت األجهزة األمنية في تصفية أشرف الغرابالى  أحد أخطر العناصر اإلرهابية بمنطقة المرج عقب مطاردة مثيرة وتبادل 

 إلطالق النار بينه وبين األمن.

 9/00/5102 بوابة األخبار

 

 -محاكم ونيابات :

 

 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بحيازة سالح بدون ترخيص 2حبس صالح دياب 

أيام على ذمة التحقيقات،  2أحمد ناجي، بحبس رجل األعمال صالح دياب، أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة، برئاسة المستشار 

وكانت األجهزة األمنية قد ألقت القبض على رجل األعمال صالح دياب، فجر اليوم األحد،  في اتهامه بحيازته سالح بدون ترخيص.

بتفتيش محل سكنه وهو فيال بمنطقة بعد صدور إذن من النيابة العامة بضبطه واحضاره، التهامه فى قضايا فساد مالى ، و

منيل شيحة بالجيزة عثر على أسلحة نارية وذخائر ، وتم اقتياده إلى قسم شرطة الجيزة ونقله إلى محكمة جنوب الجيزة االبتدائية 

  .لمباشرة التحقيقات معه

 9/00/5102 بوابة األهرام

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09112015&id=d466d73e-ce33-4086-afe3-cce54e0560f4
https://www.youm7.com/story/2015/11/9/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9--%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8-12-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A/2431672#.VkBbSbcrLIU
http://akhbarelyom.com/article/563f99f979f23ca4434615f3/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC-1447008754
http://gate.ahram.org.eg/News/792739.aspx
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 -اعتقاالت :

 شخص بتهمة االنتماء لألخوان واللجان النوعية  58القبض على  

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

 االنتماء إلى اللجان النوعية لألخوان.

 9/00/5102 البوابة نيوز

 

 القبض على أدمن" صعايدة ضد االنقالب" فى سوهاج

تمكنت األجهزة األمنية بسوهاج، مساء أمس األحد، من القبض على شاب يقوم بإدرة صفحة علي موقع التواصل االجتماعي فيس 

 االنقالب" من خالل هاتفه المحمول، وجار عرض على النيابة العامة.بوك بأسم "صعايدة ضد 

 9/00/5102 البوابة نيوز 

 

 القبض على شخصين صادر ضدهما أحكام بالسجن في سوهاج

هاربين من تنفيذ أحكام بالسجن صادرة  ألقت األجهزة األمنية بسوهاج، مساء أمس األحد، القبض على شخصين بسوهاج،

 ضدهما، على خلفية اتهامهما باالنضمام لجماعة اإلخوان.

 9/00/5102 بوابة األهرام

 شخاص مطلوبين على ذمة قضايا متنوعة بدائرة مركز دمياط 2القبض على 

ادة العميد سيد العشماوى مدير إدارة البحث الجنائى، من شن حملة أمنية لضبط عناصر جماعة اإلخوان تمكنت مباحث دمياط، بقي

  .عناصر مطلوبين على ذمة قضايا 2، أسفرت عن ضبط 

 9/00/5102 اليوم السابع

 مصر تعتقل ناشطا حقوقيا بشأن تقرير عن محاكمة ضباط سابقين

ال حقوق اإلنسان، األحد، بعد استجوابه في المخابرات الحربية بشأن قالت مصادر أمنية إن مصر اعتقلت صحفيا وناشطا في مج

وأضافت المصادر أن حسام بهجت استدعي لمواجهته باتهامات بنشر  تقرير نشره عن محاكمة ضباط سابقين في الجيش

 .البضابطا قال إن محكمة عسكرية أدانتهم بتدبير انق 50معلومات كاذبة في تقريره لشهر أكتوبر الماضي عن 

 9/00/5102   50عربى 

 

 

 

 

http://www.albawabhnews.com/1596461
http://www.albawabhnews.com/1596216
http://gate.ahram.org.eg/News/792757.aspx
https://www.youm7.com/story/2015/11/9/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-5-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B0%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7/2431681#.VkBbQ7crLIU
http://arabi21.com/story/871608/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%86#tag_49232
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 الشأن العسكري

 ــــــــــــ

 

 الفريق أول صدقى صبحى يلتقى وزير البحرية األمريكية

وزير الدفاع واإلنتاج الحربى بالسيد ريموند مايوس وزير البحرية التقى الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة 

األمريكية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالًيا .تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك فى ضوء 

حضر اللقاء قائد القوات البحرية وعدد من  مجاالت التعاون العسكرى والتدريب وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكال البلدين .

 كبار قادة القوات المسلحة .

 9/00/5102 موقع وزارة الدفاع المصرية

 

 

 السيسي يبحث توفير السلع الغذائية مع هيئة اإلمداد والتموين

لتى يتم اتخاذها من قبل القوات المسلحة بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتوفير احتياجات استعرض السيسى اإلجراءات ا

المواطنين من السلع الغذائية األساسية، ال سيما اللحوم والدواجن، وذلك بأسعار مناسبة مع نهاية شهر نوفمبر الحالى.وصرح 

لسيسى قد وجه خالل االجتماع الذى عقده أمس وضم مستشار السفير عالء يوسف المتحدث الرسمى بإسم رئاسة الجمهورية، بأن ا

وزير الدفاع للمشروعات، ورئيس هيئة اإلمداد والتموين بالقوات المسلحة، ومدير إدارة المهمات بأهمية مراعاة أعلى معايير 

اءات السالمة الغذائية الجودة فى السلع التى سيتم تقديمها للمواطنين، واطمأن على سبل نقلها إلى مصر ومراعاة جميع إجر

 فى عمليات التخزين، حفاظًا على صحة المواطنين وحرصًا على تقديم سلع متميزة لهم.

 9/00/5102 األهرام

 

 

 وزير الدفاع فى الندوة اإلستراتيجية العلمية

أن القوات المسلحة تدرك جيدًا مخاطر  أكد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واالنتاج الحربى،

التطرف واإلرهاب على الشعوب وتسعى جاهدة بالتعاون مع كافة أجهزه الدولة القتالع جذور التطرف واإلرهاب من كل شبر فى 

خيرة، ربوع الوطن، مشيدًا بنجاح أبطال القوات المسلحة والشرطة فى القضاء على العديد من البؤر االجرامية خالل الفترة األ

خالل مشاركته فى الندوة اإلستراتيجية العلمية السنوية  جاء ذلك وبجهود الشباب ودورهم فى تحقيق أمن الوطن واستقراره.

للقوات المسلحة، والتى نظمتها هيئة البحوث العسكرية بمسرح الجالء تحت عنوان االستراتيجية القومية المقترحة لمجابهة 

 واإلقليمى والدولى فى إطار الحرب الدولية على اإلرهاب وبما يؤمن أبعاد األمن القومى المصرى . تداعيات ظاهرة اإلرهاب المحلى

 9/00/5102 األهرام

 

 

http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=28838
http://www.ahram.org.eg/News/131719/25/452837/%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%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%86-%D8%A8%D8%A3%D8%B3.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131719/25/452742/%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%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8.aspx
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 روسيا تبحث تزويد مصر بأنظمة دفاع جوى

ويد القاهرة بأنظمة دفاع الروسية للصناعات العسكرية، أن موسكو تبحث تز« روستيك»أعلن سيرجى شيميزوف، رئيس شركة 

وأضاف شيميزوف  «.بوك»و« 5211ــAntey»جوى، مضيفا أنه يجرى اآلن مفاوضات مع مصر لتوريد منظومات الدفاع الجوى 

أنتى »، أنه يدرس اآلن إمكانية تسليم مصر منظومات الدفاع الجوى 5102على هامش معرض دبى للطيران عام  للصحفيين

، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوى الروسية هى دائما تحت الطلب فى منطقة الشرق األوسط، بحسب ما نقلته «بوك»و« 5211

 وكالة سوبتنيك الروسية.

 9/00/5102 الشروق

 الفريق محمود حجازى يغادر إلى اإلمارات العربية المتحدة

ومن المقرر  ة أيام .غادر القاهرة محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى دولة اإلمارات العربية فى زيارة تستغرق عد

نوفمبر  9إلى  7والمقام بمدينة دبى فى الفترة من  5102أن يحضر رئيس األركان فاعليات المؤتمر الدولى الرابع عشر للطيران 

، بناًء على الدعوة الموجهة من صاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى 5102

 الدفاع، كذلك إجراء مباحثات مع كبار المسؤولين بوزارة الدفاع اإلماراتية .وزير 

 7/9/5102 موقع وزارة الدفاع المصرية

 

 أخبار سيناء:

 ــــــــــــــــــ

 من أهالي رفح بينهم "مسنون" 31قوات الجيش تعتقل 

مواطًنا من أهالي رفح والشيخ زويد، بينهم مسنون، أثناء مرورهم بأحد كمائن الجيش، شرق  31اعتقلت قوات الجيش والشرطة، 

 بئر العبد بشمال سيناء.

 9/00/5102 رصد

 

 في غزة ردا على إطالق صاروخ« حماس»إسرائيل تشن غارة على موقع لـ

ردا على إطالق « حماس»غارة جوية في قطاع غزة ضد موقع لحركة المقاومة اإلسالمية  شن الجيش اإلسرائيلي، مساء األحد

وذكر الجيش خالل بيان له، اليوم اإلثنين، أن  صاروخ من القطاع الفلسطيني على جنوب إسرائيل، على ما أعلن الجيش.

مجلس شعار هانيغيف من غير أن يوقع إصابات. وردا على ذلك استهدف "صاروخا أطلق، مساء األحد، من قطاع غزة نحو 

 الطيران اإلسرائيلي موقعا لحماس في جنوب قطاع غزة".

 9/00/5102 الشروق

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09112015&id=37bcf7ee-0d67-4367-a056-470aa751d447
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=28836
http://rassd.com/164413.htm
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09112015&id=558bfe64-525a-4534-ad09-145597700470

