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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:

 قمة مصرية ــ سعودية لبحث العالقات الثنائية وتطورات القضايا اإلقليمية

يبدأ السيسى اليوم زيارة إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة فى أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية 

 يسيسرئاسة الجمهورية أنه من المنتظر أن يلتقى الوصرح السفير عالء يوسف المتحدث الرسمى باسم  التى ُتعقد فى الرياض.

مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لمناقشة آخر المستجدات على صعيد العالقات الثنائية التى تربط مصر بالمملكة 

 ى إعالن الرياضوأضافً  أنه سيتم خالل القمة تبن العربية السعودية فضاًل عن تطورات القضايا اإلقليمية التى تهم البلدين.

الذى يتضمن ملخصًا ألهم القضايا السياسية التى تهم الجانبين وفى مقدمتها القضية الفلسطينية إلى جانب تطورات األوضاع 

 يذكر ان فى وقت سابق وصل وزير الخارجية المصري الى الرياض للمشاركة فى نفس القمة. فى سوريا، واليمن، وليبيا

 01/00/5102 األهرام

 بان كي مون" يبدى قلقه من احتجاز حسام بهجت ويؤكد: المجتمع المدني والتعددية مفتاح االستقرار"

أعرب فيه عن قلقه من احتجاز المدافع عن حقوق اإلنسان والصحفى بموقع أصدر األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون بيانًا 

وأضاف "كي مون" فى بيانه  "مدى مصر" حسام بهجت في إطار تحقيق يتهم بهجت بنشر معلومات كاذبة تضر بالمصلحة الوطنية

وهو مؤسس "المبادرة  عالمياألمم المتحدة اإلنمائي ال أن بهجت هو عضو في المجلس االستشاري للمجتمع المدني ببرنامج

تابع قائال: "إن هذه ليست سوى أحدث حلقة في سلسلة من االعتقاالت للمدافعين عن حقوق و  . المصرية للحقوق الشخصية

أهمية حماية حرية التعبير وتكوين الجمعيات في مصر، معربا  على أكدو  ."اإلنسان والتي هي مدعاة للقلق العميق لألمين العام

ه القوى بأن التعددية والمجتمع المدني النابض بالحياة هما مفتاح تحقيق االستقرار على المدى الطويل في البالد، بما عن إيمان

 .في ذلك ضمان أن ُتسمع وُتمثل جميع األصوات السلمية

 01/00/5102 بوابة األهرام

المصرية تستنكر تصريحات "بان كى مون"الخارجية   

استنكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية التصريحات الصادرة عن المتحدث باسم سكرتير عام األمم المتحدة والتي أعرب فيها 

ي على خلفية تحقيقات تتهمه بنشر تقارير ومعلومات تضر باألمن القوم "حسام بهجت"من احتجاز  "بان كى مون"عن قلق 

المصري، وأكد المتحدث باسم الخارجية، على أنه كان من األحرى بحكم المسئولية الوظيفية للسكرتير العام تحري الدقة واألهتمام 

بالقضايا العامة المتصلة بأنتهاكات جماعية وممنهجة ضد شعوب ماتزال تحرم من حقوقها األساسية، وهو ما ال ترصد مصر 

 .بالمقارنة األهتمام أو الجدية في تناوله

 01/00/5102 موقع وزراة الخارجية المصرية

http://www.ahram.org.eg/News/131720/136/452919/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%80%D9%80-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/793158.aspx
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=48dadfc7-5400-46ff-8c88-1e8a2e6c182a
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 جهود استعادة األمن واالستقرارشكرى يلتقى وزير خارجية اليمن لبحث 

التقى وزير الخارجية سامح شكرى، نظيره اليمنى رياض ياسين، اليوم االثنين، على هامش أعمال القمة الرابعة للدول العربية 

 الرياض.ودول أمريكا الجنوبية والتى دعا لها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وذلك فى العاصمة 

وذكرت وسائل اإلعالم اليمنية أن "ياسين" بحث مع "شكرى" مجمل األوضاع األمنية والسياسية فى اليمن، والجهود المبذولة 

الستعادة األمن واالستقرار ودعم الشرعية فيه. وأكد وزير الخارجية فى تصريحات له عقب اللقاء، أن معظم مناطق اليمن اآلن 

يًدا أن لقاءاته مع نظيره المصرى هى لقاءات توافقية دائًما وتعكس التطابق فى وجهات النظر، تحت السيطرة الشرعية، مف

 .حيث تمت مناقشة تطورات األوضاع فى اليمن والموقف العربى والدولى فى هذا الصدد

 9/00/5102 م السابعاليو

 إيطاليا واإلمارات وقطر تشيد بإجراءات األمن بالمطارات المصرية

تفقدها اإلجراءات األمنية التى تتبعها سلطات مطار القاهرة لتأمين « اإليكاو»استأنفت لجنة مفتشى المنظمة الدولية للطيران 

على التوالى، بينما أشادت لجنة من األمن والسالمة بالخطوط اإليطالية، واإلماراتية، والقطرية، الركاب، وذلك لليوم الثانى 

 باإلجراءات األمنية المتبعة للرحالت المتجهة إلى بالدهم.

 01/00/5102 األهرام

 اإلمارات تستقبل عددا من الوزراء والمسئولين المصريين

وصل إلى االمارات عدد من الوزراء والمسئولين على مدى اليومين الماضيين بهدف المشاركة فى فعاليات عدة مؤتمرات ومعارض 

يأتى و مر مع المسئولين االماراتيين فى شتى المجاالت.مقامة حاليا فى إمارتى أبوظبى ودبي، فضال عن التنسيق والتشاور المست

على رأس المسئولين المصريين المشاركين فى تلك الفعاليات وزير البترول ووزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ورئيس 

 هيئة قناة السويس ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس أركان حرب القوات المسلحة.

 01/00/5102 األهرام

 حول الطائرة المنكوبة« معلومات معينة»الكرملين:لندن سلمت موسكو 

بشأن الطائرة المنكوبة فى » معلومات معينة«سلمت موسكو كشف ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين عن أن لندن 

 .»يمكن تأكيد أن معلومات مخابراتية معينة تم تسلمها من الجانب البريطاني:»عنه القول » سبوتنيك«ونقلت وكالة  سيناء.

نعول على التعاون  ال أستطيع أن أخبركم بشأن نوعية المعلومات ألنى لست مطلعا عليها، وبطبيعة الحال ، فنحن»وأضاف أنه

 .المشترك مع كافة الدول التى يمكن أن تساعد فى التحقيق فى هذه المأساة الرهيبة

 01/00/5102 ماألهرا

 اترويترز: روسيا ومصر لم تقبال عرًضا من مكتب التحقيقات االتحادي بالمساعدة في التحقيق

 ذكر مصدر أمريكى أن روسيا ومصر لم تقبال عرضا من مكتب التحقيقات االتحادي بالمساعدة في التحقيق في تحطم الطائرة.

 01/00/5102 بوابة األهرام 

https://www.youm7.com/story/2015/11/9/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82/2432882
http://www.ahram.org.eg/News/131720/25/452947/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131720/136/452923/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131720/12/452935/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%C2%AB%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%A9%C2%BB-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/793162.aspx


 

 

5102 نوفمبر 01نشرة   مرصد اإلعالم المصري       4   

 

 روسيا تقر للمرة األولى باحتمال وجود "عمل إرهابي" أسقط طائرتها في مصر

ية فوق سيناء أواخر الشهر أقرت روسيا للمرة األولى باحتمال وجود "عمل إرهابي" وراء إسقاط الطائرة الروس

ري ديمت"وقال رئيس الوزراء الروسي  في حين يواصل السياح الروس والبريطانيون مغادرة شرم الشيخ.  الماضي

في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا جازيتا" نشرت مقتطفات منها "هناك احتمال وجود عمل  "مدفيديف

كون قنبلة قد إرهابي كسبب لما حدث". وترجح لندن وواشنطن وعدد من المحققين الدوليين فرضية أن ت

شخصا غالبيتهم  552أسقطت الطائرة الروسية في الحادي والثالثين من أكتوبر الماضي في سيناء وعلى متنها 

 الساحقة من الروس.

 01/00/5102 بوابة األهرام

يكون بسبب تدخل موسكو فى سورياالخارجية البريطانية: سقوط الطائرة الروسية قد   

قال وزير الخارجية البريطانى فيليب هاموند، إن سقوط الطائرة الروسية فى سيناء قد يكون نتيجة النخراط موسكو فى الحرب 

مواطن، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى  5111بسوريا، الفتًا إلى أن عدد البريطانيين العائدين من شرم الشيخ قد يصل إلى 

نيوز عربية" فى خبر عاجل اليوم الثالثاء. وشدد رئيس الوزراء البريطانى، على ضرورة إنهاء الحرب فى سوريا والتوصل إلى مرحلة 

 .انتقالية

 01/00/5102 بعاليوم السا

 من حق مصر إشراكها بالمعلومات حول سقوط الطائرة الروسية«: الخارجية»

من حق مصر إشراكها بالمعلومات االستخباراتية التي »قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه 

، الذي «الحياة اليوم»في مداخلة هاتفية لبرنامج « و زيدأب»وأوضح  «.تتداولها بعض الدول، عن حادث سقوط الطائرة الروسية

سامح شكري، وزير الخارجية، طالب بإمداد مصر بهذه المعلومات، وكذلك أيًضا »، مساء االثنين، أن «الحياة»يعرض على فضائية 

تقوم اآلن من خالل السفارات وزارة الخارجية »وأضاف أن  . «ابة حتى اآلنلجنة التحقيق في الحادث، لكن لألسف لم يتم االستج

المصرية بالخارج بتوضيح الصورة لمختلف دول العالم، واإلجراءات األمنية التي تقوم بها السلطات المصرية لتأمين المطارات 

 «.والموانئ المختلفة

 01/00/5102 الشروق

 أيمن نور يحّرض أمريكا على مصر في تركيا

الدولة المصرية وطالب ضد مصر وانتقد خالل ندوة في معرض الكتاب العربى األول في مدينة إسطنبول أداء  حرض أيمن نور 

وقالت مصادر إن نور اجتمع مع قادة التنظيم الدولى لجماعة اإلخوان، المشاركين في المعرض،  أمريكا بالتدخل في شؤون مصر.

وأضافت مصادر إن قادة التنظيم الدولى  لتوحيد القوى المدنية المعارضة بمصر.« وثيقة العشرة»وحاول إقناعهم بتدشين 

نور اإلعالمية في بث الشائعات والتحريض ضد مصر والرئيس عبدالفتاح السيسى ومنحوا نور تموياًل لجوالته أشادوا بتجربة 

المرتقبة في ألمانيا وبعض العواصم األوروبية لتشويه صورة مصر والنظام المصرى وعقد حوارات تليفزيونية وصحفية وتدشين 

وأشارت إلى أن نور وافق،  اركة عدد من البرلمانين السابقين للجماعة.صالونات للتحدث عن الحريات وحقوق اإلنسان بمصر بمش

 .يس التونسى السابق منصف المرزوقىولكن طالب بضرورة االستعانة بالرئ

  01/00/5102 المصري اليوم

http://gate.ahram.org.eg/News/793137.aspx
https://www.youm7.com/story/2015/11/10/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9--%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-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-/2433027
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09112015&id=0fb08df0-3561-468d-8697-9dcb5dd76c08
http://www.almasryalyoum.com/news/details/841153
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 وجيشها قد يتفككبرلماني كويتي: مصر على وشك االنهيار 

قال البرلماني الكويتي السابق ناصر الدويلة إن "هناك ضوء أخضر دولي لتحطيم مصر بعد إدراك العالم أن االنقالب فشل"، ولفت 

 وأضاف  إلى أنها على وشك االنهيار، و"صراع األجنحة في القوات المسلحة على وشك االنفجار والداعمين أصبحوا جزءا من المؤامرة

بعد إجالء الرعايا األجانب  ستقع في مصر خالل األيام القادمةأن أحداثا كبيرة  غريدات على حسابه بموقع "تويتر"سلسلة تفي 

وأشار إلى أن  منها، و"قد تكون أبشع ما مر على مصر. والغرب أدرك ذلك ويستعد لحماية القناة وحدود إسرائيل بقوات برية".

د فشل وأن األيام القادمة تعتمد على وعي الشعب وتمسكه بالشرعية الدستورية و يجب أن الشعب المصري يرى أن "االنقالب ق

 نحافظ على مصر آمنه ومحروسة".

 9/00/5102 50عربي

 يحيى حامد: عباس خائن وال يملك دليال على اتهام الرئيس مرسي

، يحيى حامد، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمد المصري في الحكومة الشرعية للرئيس مرسي هاجم وزير االستثمار

كالم يحيى حامد جاء ردا على  ."عباس أبومازن، ووصفه بـ" الخائن لقضيته ودم شهداء فلسطين المنبطح للكيان الصهيوني

"يخرج علينا  وقال حامد .احة من سيناء ليضمها لغزةتصريحات محمود عباس التي قال فيها إن مرسي عرض عليه أن يأخذ مس

محمود عباس وهو يمارس أقذر أنواع السياسة مجددا وبكذب صريح مدعيا على الرئيس الدكتور محمد مرسي أنه عرض منح جزء 

ن تطيع ولوأضاف "محمود عباس الخائن لقضيته ودم شهداء فلسطين المنبطح للكيان الصهيوني سرا وجهرا ال يس  ."من سيناء

  ."بدليل واحد فهو مثل قائد االنقالب الخائن السيسي متمرس على الكذب وسط جوقة إعالمية فاسدة يأتي أن  يستطيع

 9/00/5102 50عربي 

 ستيفن كوك: مصر إلى المجهول

"الدولة المصرية واهنة. وقادتها إما في حالة ذعر أو ارتباك مستمر. ال أحد يملك السيطرة...ال توجد سابقة لمثل لهذه المجموعة 

، أو نموذج مألوف يساعد المراقبين على إدراك معنى ما يحدث وما سيأتي المحددة من الظروف في تاريخ الدولة الشرق أوسطية

جاء ذلك في سياق مقال للباحث األمريكي ستيفن  الحقا لكن مهما كانت ماهية ذلك المجهول، يبدو أنه سيضحى ذاتي التدمير".

 .كوك بموقع مجلس العالقات الخارجية األمريكي تحت عنوان "مصر إلى المجهول"

 01/00/5102 مصر العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arabi21.com/story/871771/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%B4%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%83
http://arabi21.com/story/871758/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A
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%A9/788191-%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%86-%D9%83%D9%88%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84
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 السياسة الداخلية 

 -الرئاسة المصرية :

 السيسي يستقبل ممثلى اتحادات غرفة الصناعة والتجارة بالدول االفريقية واالسالمية والعربية

صة الفرأكد السيسى نجاح مصر فى التغلب على مشكالت الطاقة، سواء فى قطاع الكهرباء أو الغاز الطبيعى، وهو األمر الذى يتيح 

أمام المستثمرين لمزيدٍ من العمل واالستثمار فى مصر، مشيرا إلى أنه تم بالفعل القضاء على مشكلة نقص إمداد المصانع بالغاز 

واستعرض  خالل استقباله أمس ممثلى اتحادات غرف الصناعة والتجارة والزراعة بالدول اإلفريقية  الطبيعى خالل الشهر الحالى.

 .ودول حوض البحر األبيض المتوسط  مؤشرات أداء االقتصاد المصرى يةواإلسالمية والعرب

 01/00/5102 األهرام

 -الحكومة المصرية :

 اقتصاديا يونانيا ويرأس اجتماع اللجنة الخدميةاليوم..رئيس الوزراء يلتقى وفدا 

يرأس المهندس شريف إسماعيل ، رئيس الوزراء، اليوم الثالثاء، اجتماع لجنة الخدمات لمتابعة المشروعات الخدمية بحضور الوزراء 

يوم، شريف إسماعيل، الالمعنيين، يعقبها مقابلته للوفد االقتصادى اليونانى لبحث سبل التعاون المشترك. كما يرأس المهندس 

 .أيًضا اجتماع لجنة التنمية المجتمعية لبحث المشروعات التنموية والمجتمعية

 01/00/5102 اليوم السابع

 

 إسماعيل : وضع دراسة لزيادة موارد الدولة.. وتشكيل لجنة للطوارئ

شدد شريف اسماعيل رئيس الوزراء ، على ضرورة البدء فورا في وضع دراسة خاصة بزيادة موارد الدولة والحد من زيادة العجز في 

غير المستغلة، وانشاء شركات قابضة في الموازنة وفق عدة خطوات تشمل اصالح هيكل الشركات والتعامل مع أصول الشركات 

اء ذلك فى ج مجاالت االستثمار والنقل واآلثار والتموين والبترول، والسماح للقطاع الخاص باالستثمار في مجاالت البنية األساسية،

تجمع بين  وفى سياق آخر اكد اسماعيل خالل استقباله سفير اذربيجان بالقاهرة عمق العالقات التىاجتماع مجلس الوزراء 

البلدين. وأن هناك إمكانية لدراسة التعاون فى مجال الغاز. فيما قدم السفير اآلذربيجانى رسالة موجهة إلى السيسى من نظيره 

 اآلذربيجانى لدعوته لزيارة بالده.

 01/00/5102  الهراما

 

 اتفاقية جديدة قريبا 05وتوقيع  شركات البترول العالمية ملتزمون بسداد باقى مستحقات:وزير البترول

أكد المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية التزام الحكومة بالمضى قدمًا فى استكمال سداد باقى المستحقات 

ركائز أساسية األمن واالستدامة  3مشيرا الى أن استراتيجية الوزارة تقوم على العالمية العاملة فى مصر.المتراكمة لشركات البترول 

اتفاقية جديدة خالل  25واإلدارة الرشيدة لقطاع البترول المصرى تدعمها إجراءات إصالحية رئيسية وسياسية منها توقيع 

اتفاقية جديدة سيتم توقيعها  05ع كبرى الشركات العالمية ، باإلضافة إلى مليار دوالر م 02العامين الماضيين باستثمارات حوالى 

 خالل الفترة القادمة تباعًا بعد االنتهاء من اإلجراءات التشريعية

 01/00/5102 ماألهرا

 

http://www.ahram.org.eg/News/131720/25/452945/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/11/10/%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%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%88%D9%81%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7/2433343#.VkGjXbcrLIU
http://www.ahram.org.eg/News/131720/27/452993/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131720/5/452980/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1.aspx
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 مليار جنيه 2.3توقيع عقدين لبدء تنفيذ المرحلة الثالثة لمترو األنفاق باستثمارات 

شهد الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل امس توقيع عقد األتفاق لتصميم وتنفيذ األعمال الكهروميكانيكية والتغذية الكهربائية 

الهيئة القومية لألنفاق وإتحاد الشركات الفرنسية المصرية ) الكونسورتيوم  للمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو األنفاق بين

كوالس ريل الستوم للنقل الستوم مصر لمشروعات النقل أوراسكوم لإلنشاءات المقاولين العرب( ووقع العقد كل من اللواء طارق 

وصرح بأن عقد االتفاق يتضمن  س ريل طرف.جمال الدين رئيس الهيئة القومية لألنفاق والسيد بدرو إيريرا رئيس شركة كوال

التصميم والتنفيذ والوضع فى الخدمة والضمان والصيانة أثناء فترة الضمان ألعمال اإلمداد بالطاقة واالعمال الكهروميكانيكية 

 مليار جنيه مصري. 2.3مليون يورو أى ما يعادل حوالى  272والورشة والتى تشمل المعدات بقيمة تقريبية للعقد 

 01/00/5102 األهرام

 

 دول لفتح أسواق جديد أمام صادرات المنتجات الزراعية المصرية 2مباحثات مع 

الزراعة، إن هناك مباحثات بين سلطات الحجر الزراعى المصرى قال الدكتور سعد موسى رئيس اإلدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة 

وسلطات الحجر الزراعى بإندونسيا واليابان والصين وأمريكا، لبحث الموقف الفنى لفتح أسواق جديدة أمام صادرات الموالح والعنب 

المسئولة عن صادرات المنتجات  تنطبق عليها جميع االشتراطات الحجرية، مؤكدا أن الحجر الزراعى يعتبر هو الجهة الوحيدة

  .الزراعية للخارج، حيث إن المنتج المعد للتصدير يتم فحصه بشكل جيد ال يقبل أى مالحظات

 01/00/5102 اليوم السابع 

 

 وزير الري: التسارع في بناء السد النهضة أصعب المشكالت التي تواجه المفاوضات

وتيرة بناء سد النهضة، مشيًرا إلى االنتهاء « تسارع»أعرب الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، عن قلقه مما أسماه 

الشواغل »، مساء االثنين، إن «يحدث في مصر»مداخلة هاتفية لبرنامج في « مغازي»وقال .من بناء السد حتى اآلن %22من 

، «المصرية من تسارع وتيرة بناء سد النهضة، وعدم السير في الدراسات بنفس السرعة هو أبرز المشكالت التي تواجه المفاوضات

نتهاء من الدراسات بشكل سريع، لكن الدول الثالث حريصة على اال»وأضاف أن  نقلنا هذه الشواغل للجانب اإلثيوبي»مضيًفا: 

اق لو لم يصل المكتبين لنقاط اتف»، متابًعا: «الخالفات التي حدثت بين المكتبين االستشاريين هي التي أدت إلى تأخير الدراسات

 «.خالل عشرة أيام ستقوم كل دولة بتقديم بدائل، سيتم بحثها في اجتماع بالخرطوم

 01/00/5102 الشروق

 

 وزير السياحة يكشف عن مبادرات الوزارة إلنقاذ شرم الشيخ من عثرتها السياحية

مدينة شرم الشيخ، حتى ال يضار قال هشام زعزوع، وزير السياحة، إن الوزارة ستقوم بمبادرات لتنشيط حركة السياحة في 

خالل مداخلة هاتفية لبرنامج « زعزوع»وأضاف .العاملين والمستثمرين هناك من وقف بعض الدول توجيه رحالتها إلى هناك

أن هناك حمالت سيتم تدشينها لتنشيط حركة السياحة الداخلية إلى هناك، باإلضافة للتحرك على المستوى « هنا العاصمة»

وأعلن عن تجهيز حملة دعائية كبيرة للسياحة المصرية، ستنطلق فور رفع .يع السياح األجانب من أجل زيارة مصرالخارجي لتشج

 .الدول قرار حظر هبوط طائراتها في مطار شرم الشيخ

 01/00/5102 الشروق

http://www.ahram.org.eg/News/131720/27/452994/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/11/10/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-4-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9/2432084#.VkGkcLcrLIU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09112015&id=23b46ff6-2d2b-4127-b509-43d71886d135
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10112015&id=33bbedde-3b41-4a7b-8d90-8703b7579237
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 وزير التعليم يلتقي السفير األلماني لبحث إنشاء مجمع تكنولوجي بأسيوط

التقى الدكتور الهاللي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوليوس جيورج لوي، السفير األلمانى بالقاهرة ، لمناقشة 

استعراض المشروعات القائمة بين البلدين ومنها مشروع المجمع التكنولوجي بأسيوط تناول اللقاء  أوجه التعاون بين البلدين.

لتدريب معلمي اللغة األلمانية والرياضيات والعلوم، وتدريب عناصر من األكاديمية المهنية للمعلمين، ومشروع « جوته»، ومعهد 

 التربوي.مدرسة المستقبل، باإلضافة إلى التعاون في مجال االمتحانات والتقويم 

 01/00/5102 المصرى اليوم

 -الوفود األجنبية :

 خبيران روسيان يغادران القاهرة بعد المشاركة فى تحليل حادث الطائرة المنكوبة

تحليل حادث الطائرة الروسية المنكوبة، والتى سقطت غادر مطار القاهرة الدولى قبل قليل، خبيران روسيان من المشاركين فى 

راكًبا. وصرحت مصادر أمنية بالمطار بأنه تم إنهاء إجراءات سفر الخبيرين من استراحة كبار الزوار  ٢٢٢فى العريش وراح ضحيتها 

 .على الطائرة األردنية المتجهة إلى عمان

 01/00/5102 اليوم السابع

 أبو مازن" يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي"

خاللها بعددًا  غادر مطار القاهرة الدولى الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن بعد زيارة للقاهرة أستغرقت عدة أيام ألتقي

 من المسئولين المصريين لبحث القضية الفلسطينية .

 01/00/5102 بوابة األخبار

 -األحزاب :

 

 رئيس حزب مستقبل وطن يلتقى المسئول السياسى لالتحاد األوروبى

فى االتحاد األوروبى، ظهر االثنين، للتعرف استقبل محمد بدران، رئيس حزب مستقبل وطن، جابريال مونيرا المسئول السياسى 

عن تجربة "مستقبل وطن" الشبابية التى استطاع خالل شهور قليلة من تدشينه أن يكسب شعبية جارفة بالشارع المصرى، 

  .يدةدباإلضافة إلى النجاح غير المسبوق الذى حققه الحزب بالجولة األولى لالنتخابات البرلمانية، وذلك بمقر الحزب بمصر الج

 9/00/5102 اليوم السابع 

 

 تيار االستقالل: الجبهة المصرية أكدت بقاءها فى قائمة مصر دون انسحابات

عضو المجلس الرئاسى لتيار االستقالل، إنهم تواصلوا مساء األحد مع قيادات الجبهة المصرية، وأكدوا لهم قال مدحت نجيب، 

استمرار االعضاء فى قائمة "مصر" التى تضم تيار االستقالل والجبهة المصرية، حتى ال تتأثر قائمة القاهرة الكبرى قبل أيام من 

مانية. وأضاف أن االتصاالت التى انتهت فجر أمس اإلثنين من جانب تيار االستقالل إجراء المرحلة الثانية من االنتخابات البرل

ألعضاء الجبهة المصرية، نتج عنها االتفاق على دعم كل طرف لمرشحيه فى المقاعد الفردية، فيما يظل الطرفان بقائمة مصر 

 .دون أية انسحابات

 01/00/5102 اليوم السابع

http://www.almasryalyoum.com/news/details/841198
http://www.youm7.com/story/2015/11/10/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B7/2433317#.VkGkA7crLIU
http://akhbarelyom.com/article/5641906979f23c7d08eb17a2/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-1447137378
http://www.youm7.com/story/2015/11/9/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3/2432544#.VkGnTLcrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/10/%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--%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%86-/2433182#.VkGkF7crLIU
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 "النور" يعتزم تقديم بالغ للنائب العام ضد خالد صالح

ح د خالد صالقال الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، إن الحزب بصدد تقديم بالغ للنائب العام ض

ة اليوم السابع، وأضاف في بيان للحزب، أن البالغ سيقدم ضد  دندراوى الهوارى الصحفى بجريد .رئيس تحرير جريدة اليوم السابع

، في تحقيق بعنوان: " 5102/  00/  9ردا على ما ورد في الصحيفة يوم اإلثنين الموافق  الصحفية بالجريدة.و أسماء مصطفى 

 " خطة اإلخوان والنور إلثارة الفتنة الطائفية من شبرا إلى الصعيد

 9/00/5102 مصر العربية

 

 -النقابات :

 

 إعالن سامح عاشور نقيًبا للمحامين لدورة جديدة رسمًيا.. والزيات يرفض النتيجة

المستشار أحمد السعدني، رسمًيا فوز سامح عاشور أعلنت اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات نقابة المحامين، برئاسة 

وبهذ المنصب يكون عاشور  صوت عن أقرب منافسيه. ٢٠٧٧صوًتا، بفارق نحو  ٢٢٩٢٢بمقعد نقيب المحامين، بعد حصوله علي 

 ا: "الحمد هللمن جانبه علق منتصر الزيات قائًل قد فاز للمرة الثانية علي التوالي والرابعة في تاريخه بمنصب نقيب المحامين.

رب العالمين، بدأنا مشوار االصالح ولن نتوقف، لن أقبل بالنتيجة المعلنة، سأتخذ كل االجراءات القضائية الالزمة، سنقض 

 مضاجع الظالمين، شكًرا لمحامين مصر".

 01/00/5102 بوابة األهرام

 -المجتمع المدنى :منظمات 

 

 منظمة حقوقية تطالب باإلفراج الفوري عن حسام بهجت 02

منظمة حقوقية إلى اإلفراج الفوري عن الصحفي والحقوقي حسام بهجت، مؤكدة أن حبسه بسبب نشر مواد صحفية  02دعت 

للدستور الذي أقر عدم  هو شكل من أشكال الترهيب المباشر، وسيكون له أثر خانق في نفس أي صحفي، فضال عن مخالفته

 الحبس في قضايا النشر.

 01/00/5102 الشروق

 

 الشيخعمرو موسى وشخصيات سياسية يقدمون التعازى لروسيا.. ويدعون العرب للسياحة فى شرم 

أصدرت مجموعة من الشخصيات السياسية بيانا إلى الرأي العام المصري والعالمي بخصوص حادث سقوط الطائرة الروسية أهابوا 

فيه بالمصريين والعرب أن يتوجهوا في إجازاتهم القادمة إلى مدينة شرم الشيخ، لتعويض تراجع السياحة األجنبية المتوقع، 

يع مواجهة الظرف الحالي، وتجاوز كافة العقبات واالستمرار في مسيرة الديمقراطية موضحين أن الشعب المصري يستط

عمرو موسى األمين العام السابق لجامعة الدول العربية، ومحمد أبو الغار رئيس حزب وعلى رأس هذه الشخصيات واإلصالح.

 . السياسي عبد اهلل السناويالمصري الديمقراطي االجتماعي، وجابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة، والمحلل 

 01/00/5102  الشروق

http://www.youm7.com/story/2015/11/9/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%A5%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF/2431646#.VkG_ibcrLIU
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%A9/788035-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD
http://gate.ahram.org.eg/News/793193.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10112015&id=0141bd2a-7102-4e38-bc00-864e077e2142
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10112015&id=ad7a786f-acc8-4218-9604-8d7265599666
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 -التصريحات :

 

 « صورتنا أمام العالم سيئة»هجت: عيسى ينتقد القبض على صالح دياب وحسام بابراهيم 

الصحفي  وإحالة حسام بهجت « المصري اليوم»صالح دياب ، مؤسس تناول إبراهيم عيسى واقعتي القبض على رجل األعمال 

وقال .معتبًرا أن ذلك ُيضر باالستثمار، وُسمعة مصر في الخارجلذلك  وأبدى غضبهإلى المحاكمة العسكرية.« مدى مصر»بموقع 

بغرائزها وليس بعقولها، دون النظر لحرية التعبير والرأي وسيادة القانون، البلد  سأفكر بطريقة األجهزة في مصر، التي تفكر»

مضغوطة خارجية، وصورتها مشّوهه، فنقوم نقبض على صالح دياب وندّخل عليه مثلمين وكأنه إرهابي زي أسامة بن الدن، 

أخبار كاذبة، ما العالم كله بينشر عن مصر ونحاكم حسام بهجت عسكرًيا عشان نشر أخبار كاذبة، ولو افترضنا إن )بهجت( نشر 

وأضاف: عايز تفرم وتأدب دا وقته؟.. كل المراكز الحقوقية تحدثت عن حسام بهجت، .«أخبار كاذبة، هنسجن العالم يعني؟

 .«وبتشرشح لمصر، ودا كله هيأثر على االقتصاد

 01/00/5102  لمصرى اليوما

 يوسف الحسيني عن ملتقط صورة صالح دياب: يريد إفشال السيسي

على  قبضوعدد من المواقع اإللكترونية، للحظة ال ها رواد مواقع التواصل االجتماعيعلى الصورة التي تداول يوسف الحسينيعّلق 

بهذا الشكل أدفع نص عمري أنه بيعمل داخل جهاز من أجهزة اللي سمح بالتقاط هذه الصورة »قائاًل: رجل األعمال صالح دياب ،

مين اللي بيزق.. نفس الزقة »وتساءل خالل «.الدولة وال يحب السيسي ويريد إفشال هذا الرجل ويريد إظهاره بالمستبد والقمعي

خص وكان وزير الخارجية ش 212هي نفس الزقة اللي طلعت خالل حكم اإلعدام على  5102يناير  52هي هي خالل حكم براء مبارك 

بيتفاوض بشأن المعونة األمريكية أعتقد ومتأكد أن الرئيس بدأ يتلقط أطراف هذا الخيوط هناك جناح داخل الدولة ال يريد هذا 

 .«الرجل ويريد إفشاله.. وال ينفع معهم سوى قطع الرقبة

 01/00/5102 مصرى اليومال

 إبراهيم عيسى ال يستبعد تورط مخابرات الغرب بتفجير الطائرة

وقال  إن "البريطانيين  .سيناء في الروسية الطائرة بإسقاط" الغربية المخابرات تورط" يستبعد ال إنه عيسى، قال إبراهيم 

وأشار إلى أن الغرب يريد ."مواقفها في أوكرانيا وسورياواألمريكان يريدون تأديب روسيا وأن يضغطوا عليهم ويبتزوها من أجل 

 حبوس مصر بمعاقبة اإلرهابيين مكافأة يريد الغرب أن مدعيا ،"ضرسنا تحت إنتو بالكو خلو معاقبة مصر، وأن "يقول للمصريين

 .منها السياح

 01/00/5102 – 50عربى 

 عمرو واكد يعود: الفساد والفشل "مش" مؤامرة خارجية

نسبيًا، عاد الممثل المصري عمرو واكد إلى التغريد السياسي فكتب على بعد امتناعه عن كتابة تغريدات سياسية لفترة طويلة 

حسابه الخاص على "تويتر": "التطور الطبيعي للفساد والفشل بيتقال عليه مؤامرة من قوى خارجية. متخيلين حجم الوهم؟". 

. وكان عدد من  م المصريوقد أعيد تغريد ما كتبه أكثر من خمسمائة مرة، وسط هجوم عنيف عليه من قبل مؤيدي النظا

الفنانين قد أعادوا تغريد ما كتبه، بينهم الفنان محمد عطية. وتأتي تغريدة واكد بعد يومين من دعوة زميله خالد أبو النجا 

 .السيسي للتنحي

 9/00/5102 العربى الجديد

http://www.almasryalyoum.com/news/details/841210
http://www.almasryalyoum.com/news/details/841243
http://arabi21.com/story/871901/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88#tag_49232
http://www.alaraby.co.uk/miscellaneous/2015/11/9/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84-%D9%85%D8%B4-%D9%85%D8%A4%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9


 

 

5102 نوفمبر 01نشرة   مرصد اإلعالم المصري       11   

 

 #كبيرة_عليك.. هاشتاج يجتاح تويتر ويطالب برحيل السيسي

دشن مغردون عبر موقع التدوين "تويتر" هاشتاج جديًدا بعنوان "#كبيره_عليك"، هاجم من خالله النشطاء السيسي ووصل 

 وحصل الهاشتاج على المركز السابع في قائمة تويتر لألكثر تداوًلا في مصر..الهجوم إلى حد مطالبته الرحيل

 9/00/5102 مصر العربية

 

 

 الجمل: عاشت مصر فوق كل غباءبعد إيقاف مقاالته بالمصري اليوم.. جمال 

وقال في البيان الذي نشره عبر ."أصدر الكاتب الصحفي جمال الجمل بياًنا للتعليق على وقف مقالته بصحيفة "المصري اليوم

حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك": "اآلن حوصرت تماما، وفقدت آخر منبر أؤذن منه للحرية والمستقبل. كنت أتمنى أن 

ثمن مقاالت "حواديت العباسيين"، دون إضرار بأحد أو بالصحيفة التي اعتز بها، لذلك توجست من طريقة القبض  أدفع بنفسي

وأردف: "لكن ."على مؤسس "المصري اليوم" المهندس صالح دياب، وتمنيت أال يكون لألمر عالقة بمحتوى الصحيفة وحرية كتابها

وأود لو استهدفتني دون ان تستهدف الصحيفة نفسها، لذلك كنت أنتظر الوقت الرسائل كانت واضحة، وأقول أنني كنت أنتظرها، 

الذي أسمع فيه قرار المنع، فأنا أكتب بال حسابات لألسقف المنخفضة، في بلد صار كل شئ فيه منخفضا، بلد نغرس في أوحاله 

واختتم بيانه قائاًل: "عاشت مصر ."فيخذلناالورد فيرمينا بالشوك، نغني فيه لألمل وباألمل فيغرقنا في اليأس والبؤس، ننصره 

 فوق كل مكيدة وكل غباء.. وعاش شعبها حرًا أبيًا اليقبل الخضوع وال الهوان".

 9/00/5102 مصر العربية

 

 خالد أبو النجا مجددًا: ليتنحَّى السيسي

بعد كارثة الطائرة الروسية والتبعات التي لحقتها من إجالء السياح ووقف الرحالت إلى شرم الشيخ عاد خالد أبو النجا إلى اإلعالن 

وهذه المرة في تغريدة على "تويتر" كتب بشكل واضح: "#الوضع_مؤسف كلمتين وبس  عن مواقفه السياسية بشكل صريح.

الرئيس اللي يسافر لندن بدل شرم الشيخ لطمأنة األهالي والسياح ال يفهم أمنيًا شئ تنّحى اآلن وانقذ مصر من أخطاء 

 السيسي بسبب سوء إدارته للبالد. وكان أبو النجا قد طالب قبل أشهر بتنحي."تاريخية

 7/00/5102 العربى الجديد

 

 تمرد: حزب العمال البريطاني إخوان

وصفت حركة تمرد، حزب العمال البريطاني، أنه موال لجماعة اإلخوان المسلمين المصرية، وقالت أن الحزب مارس ضغوًطا على 

وحّمل محمد نبوي، المتحدث باسم حركة تمرد، .رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، من أجل عدم استضافة السيسي

جماعة اإلخوان المسلمين، القرار البريطاني الذي صدر بضرورة إجالء السائحين البريطانيين من مدينة شرم الشيخ؛ إلحداث نوع 

 .من المواءمة السياسية

 01/00/5102 رصد

 

 

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%A7/787747-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%83-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/787767-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%82-%D9%83%D9%84-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%A1
http://www.alaraby.co.uk/miscellaneous/2015/11/7/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%AD%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://rassd.com/164542.htm
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  النشره المجتمعية

  :-اوال: الحراك المجتمعي 

 معلمو "معهد جدة األزهري" ينظمون وقفة احتجاجية اعتراضا على سوء المكان بالوادي الجديد

وقفة احتجاجية العتراضهم على سوء المكان وأوضح نظم العشرات من معلمي معهد جدة االبتدائي األزهري بالوادي الجديد

وتوفير مكان مالئما لهم  لحين االنتهاء من حل هذه المشكلةودخول الفصول  العلميةالمعلمون أنهم لن يقوموا بمهامهم 

 للتدريس فيه.

 5102-00-01 الوطن 

 غلق "المصليات" بالحرم الجامعى يتسبب فى صدام بين الطلبة وإدارة جامعة القاهرة

 

ضين وبدأ الصراع بين الطالب المعار قرارها الخاص بغلق زوايا الصالة باإلدارات ومبانى الحرم الجامعى جامعة القاهرةفعلت 

عوة لصالة الظهر، اليوم الثالثاء وذلك من خالل إطالق عدد من طالب كليتى اإلعالم ودار العلوم د للقرار وإدارة جامعة القاهرة

 .وعدم فتح المسجد الجديد أمام الطالب  زوايا الصالة بالجامعةا على غلق احتجاًج أمام الكلية

 5102-00-01 اليوم السابع

 

  :- ثانيا: قضايا المجتمع

 التعليم

 

 مدرسة بالبحيرة بسبب األمطار 22الثالثاء.. إجازة في 

مدرسة بمراكز ومدن  22نوفمبر إجازة للطالب والمعلمين في  01قرر الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة اعتبار يوم الثالثاء 

 .المحافظةدمنهور وكفر الدوار وأبوحمص وإدكو وأبو المطامير والمحمودية مع استمرار الدراسة في باقي مدارس 

 5102-00-01 بوابة االخبار

 

  التعليم العالي عن منع المنتقبات من التدريس: الجامعة مستقلة وتعى مصلحتها وزير

أن  مشيًرا إلى استقاللية كاملة فى إدارة شئونهاأن الجامعات لها  ير التعليم العالى والبحث العلمىأكد الدكتور أشرف الشيحى وز

قرار جامعة القاهرة بمنع المنتقبات من أعضاء هيئة التدريس وهن يرتدين النقاب يرجع لها، طالما رأت أن ذلك يأتى فى مصلحة 

 .سير العملية التعليمية

 5102-00-01 بوابة االهرام

http://www.elwatannews.com/news/details/834681
http://www.elwatannews.com/news/details/834681
http://www.youm7.com/story/2015/11/10/%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-/2433126#.VkG4dberTIU
http://akhbarelyom.com/article/5640fde479f23c6e18e0f93e/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D9%8A-46-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-1447099865
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/793175/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/793175/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84.aspx
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 االقتصاد:

 «تحيا مصر»مليون جنيه لصندوق  021يتبرعون بـ« مصر والقاهرة واألهلي»بنوك 

بواقع ، «تحيا مصر»مليون جنيه لصندوق  021بـ« مصر والقاهرة واألهلي»أعلن محمد األتربي، رئيس بنك مصر، عن تبرع بنوك 

 .مليون جنيه من كل بنك، مساهمة إلنقاذ محافظات مصر من أزمة الصرف الصحي 21

 5102-00-01 الشروق

 بر الماضيخالل أكتو % 5.3ارتفاع معدل التضخم الشهري بنحو 

مقارنة  الماضيخالل شهر أكتوبر  % 5.3واإلحصاء عن ارتفاع معدل التضخم الشهري بنحو  ف الجهاز المركزي للتعبئة العامةكش

 .. % 5.2حيث بلغ معدل التضخم الشهري خالل سبتمبر  نقطة 075.5نقطة مقابل  072.5سجل بشهر سبتمبر السابق عليه لي

 5102-00-01 بوابة االخبار

 وزير التموين: زيادة الحد األقصي ألسعار الحديد

وإنخفاض في جنيه في سعر الطن  221جنيه إلى  21قامت معظم الشركات المنتجة للحديد برفع أسعارها بما يتراوح من 

 .اإلنتاج والمعروض والمباع محليا

 5102-00-01 بوابةاالخبار

 مليار جنيه للتموين والكهرباء والثقافة 2.7المالية: تخصيص 

بداية شهر اكتوبر لوزارات التموين والكهرباء و مليار جنيه منذ  2.7وافق هانى قدرى وزير المالية على توفير مخصصات بقيمة 

وصرح محمد عبدالفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بأنه تم  لخدمات العامة المقدمة للمواطنينالثقافة لتحسين ا

 .لمواجهة التزاماتها الطارئة لقابضة لمياه الشرب والصرف الصحيتخصيص مبلغ نصف مليار جنيه لدعم الشركة ا

 5102-00-01 االهرام

 فى يومين« شهادات االدخار»مليار جنيه إجمالى شراء  8.4

مليار جنيه فى يومين وقال  2.2أمس األول التى طرحها بنكا األهلى ومصر  % 05.2بلغ إجمالى شراء شهادات االدخار ذات العائد 

مليارات جنيه فى اليوم الثانى لطرح الشهادات أمس، تضاف  2هشام عكاشة رئيس البنك االهلي، إن إجمالى شراء الشهادات بلغ 

 .مليار جنيه فى يومين 2.9مليار جنيه فى اليوم األول لطرح الشهادات، لتبلغ الحصيلة  0.9الى 

 5102-00-01 االهرام

 

 ألف طن أسبوعيا 30جنيًها للطن وانخفاض اإلنتاج  221ارتفاع أسعار الحديد 

جنيها في سعر الطن وانخفاض في اإلنتاج  221إلى  21قامت معظم الشركات المنتجة للحديد برفع أسعارها بما يتراوح من 

 .حالي تحدث زيادة في الحد األقصي ألسعار الحديدوالمعروض والمباع محليا وهي المرة منذ بداية العام ال

 5102-00-01 بوابة االهرام

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10112015&id=6f6e192d-efe2-46d4-8072-a41e6e98fc8f
http://akhbarelyom.com/article/5641a4cd79f23c7a17d5f391/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%AD%D9%88-2-3-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A-1447142597
http://akhbarelyom.com/article/5641a2dd79f23ccb157ceada/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%8A-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-1447142101
http://www.ahram.org.eg/News/131720/5/452984/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5---%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131720/5/452983/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%C2%AB%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D8%B1%C2%BB-%D9%81%D9%89-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/213/793219/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF--%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/213/793219/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF--%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-.aspx
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 لمناقصات أخرىألف طن سوالر.. وُتعد  220تطرح مناقصة الستيراد « البترول»

المها خالل الشهر الحالى والمقبل وفقا لمصدر تستهدف است ألف طن سوالر 220ناقصة الستيراد طرحت الهيئة العامة للبترول م

طلب عدم نشر اسمه، مشيرا إلى أن الهيئة بدأت أيضا اإلعداد لطرح مناقصات استيراد شحنات أخرى من السوالر  مسئول بالهيئة

 .والبنزين

 5102-00-01 الشروق

 

 تراجع حموالت السفن اإلسرائيلية بقناة السويس%  50

السفن اإلسرائيلية المارة بالقناة خالل كشفت إحصائية المالحة الدورية الصادرة عن هيئة قناة السويس تراجع أعداد وحموالت 

 .عن الفترة نفسها من العام الماضي %21التسعة أشهر من العام الجاري بنسبة تعدت الـ

 5102-00-01 مصر العربيه

 

 البورصة تبدأ تعامالتها بتراجع المؤشرات

فتتحت البورصة علي تراجع مؤشراتها استكماال لالنخفاض الذي أصابها خالل األيام الماضية متأثرة بالبورصات العربية ا

 .بالطائرة الروسيةالمتراجعة وباألحداث الخاصة 

 5102-00-01 بوابة االهرام

 

 االعالم :

 

 اإلبراشي عن جهة سيادية: نقل أموال بعض رجال األعمال خارج مصر

 للخارج أموالهم نقل في بدءوا األعمال رجال بعض أن اإلبراشي "إن مصدًرا سيادًيا أكد لبرنامج "العاشرة مساء" قال اإلعالمي وائل

 .ر ستحدث بها مشكلة فيما بعدمص بأن معينة جهات ِقَبل من اقتناعهم بعد

 5102-00-01 رصد

 

 األقباط :

 كاهن كنيسة ماريوحنا بأسيوط يدعو لتدشين نصب تذكارى لضحايا الطائرة الروسية

مع إقامة قداس صالة  ب تذكارى لضحايا الطائرة الروسيةإلى تدشين نص كاهن كنيسة ماريوحنا بأسيوط دعا القس لوقا راضى

 .وأعضاء الجالية الروسية نى ويدعو إليه سفير روسيا فى مصرالجنازة على أرواح الضحايا برئاسة البابا تواضروس الثا

 5102-00-01 االقباط اليوم

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10112015&id=ea224764-0900-476f-afca-cb123d63da1c
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/788349-50-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/114/793241/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/114/793241/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA.aspx
http://rassd.com/164574.htm
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=132631
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=132631
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 النقل

 قرًشا العام المقبل ٠٧رو النقل" ترفع تذكرة المت"

التي  دمة للجمهورمرهون بتحسن الخدمة المق إن زيادة سعر تذكرة مترو األنفاق النقل الدكتور سعد الجيوشي وزير الق

مشيًرا إلى أن مقدار "حلوان_ الخط األول "المرج على وتشغيلها دفعات القطارات الكورية المكيفة تسلم المترو باقي في تتمثل

 .قرًشا ٠٧و ٢٠بين الزيادة سيتراوح 

 5102-00-01 البوابه نيوز

 : السياحه

 آمنة مصر بعنوان" فيسبوك" على حملة نظمنا: بالغردقة روسسائحون 

الروسى بوقف الرحالت الروسية الف روسى ويعملون بالمجال السياحى ازعجهم كثيرا القرار  51يعيش بمدينة الغردقه مايزيد عن 

وقرروا القيام بحمله عبر صفحات الفيس بوك الروسية بعنوان مصر امنه يشرحون من خاللها كم االجراءات االمنيه التى تتمتع 

 . بها المدن السياحية بمصر

 5102-00-01 بوابة االخبار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2200&ifr=1&kwn=%u0648%u0632%u064A%u0631&exp=1598232
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2200&ifr=1&kwn=%u0648%u0632%u064A%u0631&exp=1598232
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2240&ifr=1&kwn=%u0641%u064A&exp=1598232
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2240&ifr=1&kwn=%u0641%u064A&exp=1598232
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2243&ifr=1&kwn=%u0639%u0644%u0649&exp=1598232
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2243&ifr=1&kwn=%u0639%u0644%u0649&exp=1598232
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1664&ifr=1&kwn=%u062D%u0644%u0648%u0627%u0646&exp=1598232
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1664&ifr=1&kwn=%u062D%u0644%u0648%u0627%u0646&exp=1598232
http://www.albawabhnews.com/1598232
http://akhbarelyom.com/article/56414bf779f23ca7575cf792/%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D9%85%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9-1447119846
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 الشأن األمنى

 -أخبار أمنية :

 لتنمية مهارات الجندية عند أفراد الجماعة ببنى سويف« خطة إخوانية»األمن الوطني يرصد 

والكوادر والقيادات الجديدة التابعة للقطبيين من رصدت أجهزة األمن ببنى سويف، تجهيز جماعة اإلخوان خطة إلعداد األفراد 

لمساعدة األفراد والكوادر على قبول األمر الواقع، وتتضمن محاضرات في علم النفس واإلرشاد النفسى « حركية»خالل تنظيم دورة 

فراد على اإلتصال والتأثير ، لتدريب األ«تربوية»وكشفت مصادر أمنية، أن الخطة تتضمن دورة  ودورات اقتصادية وإعالمية وإدارية.

في الناس والقيادة وكيفية اإلدارة، وأخرى لتنمية المهارات المطلوبة كالدعوة العامة والدعوة الفردية، كما تتضمن محاضرات عن 

 الخطةالجندية والسمع والطاعة والعمل المؤسسى، ومحاضرات عن التيارات الموالية للجماعة واألخرى المعادية لها، الفتة إلى أن 

وأشارت المصادر، إلى أن الدورة األهم فهى دورة خاصة برد الشبهات حول دور الجماعة .تهدف إلشعار الفرد اإلخوانى بأنه صانع قراره

 «.الروحية»وحتى اليوم، أما الدورة األخيرة فهى الدورة  5103أغسطس  02من 

 01/00/5102 المصرى اليوم

 احتجزنى ووالدتى« األمن الوطنى«: »ثورة اإلنترنت»مؤسس 

والذى يدعو إلى تخفيض أسعار االشتراكات وزيادة « فيسبوك»على موقع « ثورة اإلنترنت »قال أحمد عبدالنبى، مؤسس صفحة 

ساعات للتحقيق  2الحالية، إنه تم القبض عليه وعلى والدته واحتجازهما من قبل من سماهم رجال األمن الوطنى لمدة  السرعات

 معهما، دون مبرر، الفتا إلى أن قوات األمن ألقت القبض على شقيقه أيضا للتحقيق معه.

 01/00/5102 ى اليومالمصر

 -محاكم ونيابات :

 دعوى إلقالة رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية إلهمالهما فى أحداث السيول

أقام نبيه البهى المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء اإلدارى بمجلس الدولة، يطالب خاللها بإلزام رئيس الجمهورية  

وقالت الدعوى، إنه نظرا لثبوت  .محافظ اإلسكندرية، ووزير التنمية المحلية، ومحافظ البحيرة بإقالة رئيس الوزراء والقائم بأعمال

مصريًا، وتقديمهم ومعهم رؤساء األحياء  31إهمالهم الجسيم فى أداء عملهم المنوطين به مما تسبب عنه وفاة ما يقارب 

  .ارية لتوقيع الجزاء المناسب على كل منهمبمحافظتى اإلسكندرية والبحيرة إلى النيابة العامة والنيابة اإلد

  01/00/5102 اليوم السابع

 وآخرينغًدا نظر التحفظ على أموال صالح دياب ومحمود الجمال 

قررت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حامد حسنين، والمنعقدة بالتجمع الخامس فى القاهرة 

الجديدة، اليوم الثالثاء، نظر أولى جلسات طلب النائب العام بالتحفظ على على أموال رجل األعمال صالح دياب، مؤسس جريدة 

من شركائه المؤسسين للصحيفة، ورجل األعمال محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك نجل غدا "المصري اليوم"، وزوجته وعدد 

 األربعاء نظرا النشغال المتهم ودفاعه بمحكمة الجيزة لنظر تجديد حبسه.

 01/00/5102 بوابة األهرام

http://www.almasryalyoum.com/news/details/841098
http://www.almasryalyoum.com/news/details/841151
http://www.youm7.com/story/2015/11/10/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%89-/2433287#.VkGkwLcrLIU
http://gate.ahram.org.eg/News/793251.aspx
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 ارجية" باتخاذ اإلجراءات القانونية ضد بريطانيادعوي قضائية إللزام "الخ

أقام نبيه البهي المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة، إللزام وزير الخارجية باتخاذ اإلجراءات 

اتجة عن إشاعة دولة القانونية واللجوء إلى القنوات الشرعية للمطالبة بالحقوق المصرية المتعلقة بما أصاب مصر من أضرار ن

 بريطانيا أخبارا كاذبة تتعلق بكيفية سقوط الطائرة الروسية بسيناء، وما نتج عن أضرار مادية كبيرة.

 01/00/5102  البوابة نيوز

 للنطق بالحكمديسمبر  03متهمين في "أحداث إمبابة" للمفتي وتحديد  3إحالة أوراق 

متهمين في القضية الخاصة باألحداث التي  3قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، إحالة أوراق 

وكانت النيابة  ديسمبر المقبل للنطق بالحكم على المتهمين. 03وقعت في منطقة إمبابة، إلى المفتي، وحددت المحكمة جلسة 

 ر، واستعراض القوة، وحيازة أسلحة، واالنضمام لجماعة إرهابية أسست على خالف القانون. العامة اتهمتهم بالتجمه

 9/00/5102 الوطن

 اإلعدام شنقا لمتهم شارك في قتل مأمور قسم شرطة كرداسة وضباط القسم

بإعدام المتهم "عمرو صالح الفخراني"، شنقا، إلدانته في  برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتةقضت محكمة جنايات الجيزة، 

إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعالمًيا بـ "اقتحام قسم شرطة كرادسة"، في أعقاب فض اعتصامي "رابعة 

 والنهضة".

 9/00/5102 الوطن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.albawabhnews.com/1598229
http://www.elwatannews.com/news/details/834365
http://www.elwatannews.com/news/details/834364
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 الشأن العسكري

 ـــــــــــــــــ

 

 الفريق محمود حجازى يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية لدولة اإلمارات

المسلحة بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة اإلمارات العربية عاد إلى أرض الوطن الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات 

المتحدة الشقيقة، والتى جاءت تلبية لدعوة صاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

إلى  7نة دبى فى الفترة من الذى استضافته مدي 5102حاكم دبى وزير الدفاع لحضور فاعليات المؤتمر الدولى الرابع عشر للطيران 

وقد أجرى الفريق محمود حجازى على هامش الزيارة العديد من المباحثات الهامة مع األشقاء اإلماراتيين تناولت  نوفمبر الجارى . 9

تطورات األوضاع بالمنطقة، والملفات والموضوعات ذات االهتمام المشترك فى ضوء عالقات الشراكة والتعاون العسكرى بين 

 لقوات المسلحة لكال البلدين فى العديد من المجاالت .ا

 01/00/5102 موقع وزارة الدفاع المصرية

 

الفريق أول صدقى صبحى يلتقى عناصر القوات المسلحة المشاركة ضمن بعثة األمم المتحدة لحفظ السالم 

 بأفريقيا الوسطى

التقى الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربى عناصر القوات المسلحة المخطط 

وألقى اللواء أركان حرب محمد عبدالاله قائد  مشاركتهم ضمن بعثة األمم المتحدة لحفظ السالم بجمهورية أفريقيا الوسطى .

دانى كلمة أكد فيها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على اإلعداد المتميز للعناصر المشاركة ضمن قوات الجيش الثالث المي

 حفظ السالم بما يمكنها من أداء دورها اإلنسانى فى دعم األمن واالستقرار .

 9/00/5102 المصريةموقع وزارة الدفاع 

 

 قائد المنطقة الشمالية يجتمع برؤساء أحياء إسكندرية لمواجهة األزمات

عقدت المنطقة الشمالية العسكرية مؤتمرا موسعا مع رؤساء األحياء وشركات الصرف الصحى ومديرى العموم والقيادات 

الصحى والزراعى من وزارات الزراعة واإلسكان، والرى، التنفيذية فى محافظة اإلسكندرية، واألجهزة المعنية بحل مشكالت الصرف 

ساعة  75مساء اليوم االثنين وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الجمهورية، من أجل وضع خطة عاجله خالل 

 .والسيول الحتواء األزمات الطارئة خالل الفترة القادمة، والقضاء بشكل نهائى على اآلثار السلبية لسقوط األمطار

 9/00/5102 اليوم السابع

 وفد رأس على القاهرة يغادر االمريكي البحرية وزير

ركاب علي طائرة خاصة بعد زيارة لمصر  2علي رأس وفد يضم  "ريموند مابوس"البحرية االمريكي  غادر مطار القاهرة الدولي وزير

 التقي خاللها عدد من المسئولين لبحث الملفات ذات االهتمام المشترك .

 01/00/5102 اليوم السابع

 

http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=28841
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=28839
https://www.youm7.com/story/2015/11/9/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88/2432988
http://akhbarelyom.com/article/56419b2379f23ccb107ceadb/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%88%D9%81%D8%AF-1447140125

